GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARCIAL E/OU FINAL
1) Identificação
CAAE :
Título do Projeto:
Pesquisador responsável:
a) Local de realização da pesquisa:
b) Projeto Multicêntrico? Se multicêntrico identificar os demais centros envolvidos no projeto:
c) Formas de Patrocínio:
d) Duração do Projeto:
e) Nº de participantes previstos:
f)

Nº efetivo de participantes:

2) Situação Atual da Pesquisa:
a) Em andamento:
Previsão de conclusão: ___ /___ / ___
b) Ainda não foi iniciada:
Previsão de início___ /___ / ___
c) Suspensa:
Data de suspensão: ___ /___ / ___
Breve relato sobre os motivos de interrupção da pesquisa:
d) Concluída:
Data de conclusão: ___ /___ / ___

3) Apresentação da Notificação
Relatório parcial ( )
Relatório final

( )

4) Objetivo da notificação. Descrever, em linhas gerais, um resumo da finalidade da notificação.

5) Riscos e Benefícios constatados/ocorridos durante a execução da pesquisa. Descrever.

6) Alterações Realizadas:
a) ( ) Não houve nenhuma alteração.
b) ( ) Houve alteração da proposta inicial durante a execução da pesquisa. Indicar abaixo:
( ) Desenho do Estudo.
( ) Armazenamento de banco de dados.
( ) Metodologia Proposta.
( ) Dispensa/ Não Dispensa do TCLE.
( ) Objetivos primário e/ou secundário.
( ) Dispensa/Não Dispensa do TCUD.
( ) Critérios de inclusão e/ou exclusão.
( ) Orçamento Financeiro.
( ) Tamanho da amostra.
( ) Alteração das Hipóteses.
( ) Alteração de Hipótese.
( ) Alteração do País de Recrutamento.
( ) Riscos e Benefícios.
( ) Alteração de Apoio Financeiro.
( ) Metodologia de Análise de dados.
(
)
Inclusão/Exclusão
de
Instituição
Proponente/Coparticipante/Centro-participante.

( ) Desfecho primário e/ou secundário.
(
) Inclusão e/ou exclusão do uso de fontes
secundárias de dados.

( ) Inclusão/Exclusão de instituição coparticipante ou
centro participante.

( ) Divisão do grupo participante da pesquisa.

( ) Alteração de Orientador/Co-orientador.

( ) Tipo de intervenção proposta.

( ) Inclusão/Exclusão de pesquisadores.

( ) Cronograma de Execução.

( ) Outros.

c) Justificar a alteração:

7) Resultados
a) Os resultados da pesquisa foram publicados? Se sim, onde (artigos em periódico, livro, anais de evento científico
ou outros meios de publicação)?

8) Resumo dos principais resultados e conclusão parciais/finais.

Belém, dia, mês, 20__.

________________________________________
Assinatura
Pesquisador Responsável

