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Apresentação

Srs Gerentes

O Grupo de Trabalho em Pesquisa Clínica (GTPC) dá inicio ao processo de alinhamento e indução de
estudos colaborativos no âmbito do EpecSUS, considerando a necessidade de alinhamento entre os
hospitais, com vistas a minimizar a sobreposição de esforços e potencializar a indução de novos estudos
colaborativos na Rede de Hospitais Ebserh. A partir de então, solicitamos ao Srs. Gerentes que
divulguem essa nota dentro de cada Instituição (HUF) e colham as impressões sobre as iniciativas e
fluxos desses estudos colaborativos.
O GTPC tem papel fundamental na validação dos estudos colaborativos que atendam demandas
internas da Rede e/ou demandas externas, do setor público e do produtivo.
Tais estudos colaborativos serão de grande benefício para os hospitais individualmente e para a Rede,
na medida em que permite construir uma força /capacidade organizada, sistematizada, com enorme
potencial de resposta a demandas de políticas de saúde.

Resumo da apresentação

Estudos Colaborativos Multicêntricos
1.1 Definição
1.2 Objetivo
1.3 Fluxo
1.4 Das Informações a Constarem na Proposta, além dos requisitos
1.5 Do Papel do GTPC
1.6 Do Papel da Sede
1.7 Do Fluxo

1

ESTUDOS COLABORATIVOS MULTICÊNTRICOS

1.1 Definição

"Estudos colaborativos a serem desenvolvidos na rede ebserh podem ser compreendidos como
pesquisas/estudos desenvolvidos com dois ou mais centros participantes que atendam os objetivos (que
tenham como propósito) e que sejam desenvolvidos de forma alinhada e de acordo com as diretrizes do
grupo de trabalho de pesquisa clínica da Rede"

1.2 Objetivo
Alinhamento: Capacitar empresa para desenvolver estudos em rede
Captação de estudos e recursos
Pedagógico
Publicação científica
Qualificação do cuidado
Políticas Públicas de Saúde

1.3 Fluxo

Proponente envia proposta em formulário próprio para as Gerências dos HUFs
GEP analisa quanto à documentação e envia para a Sede
Sede avalia quanto ao alinhamento da proposta ao EpecSUS
Submissão e análise da proposta pelo GTPC
Apresentação à Sede da proposta integral
Divulgação do resultado (Sede -> GEPs)

1.4 Das Informações a Constarem na Proposta, além dos requisitos básicos
Grau de ineditismo: há Revisão Sistemática sobre o assunto? Nível de evidência das publicações
correlatas?
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Factibilidade da proposta: justificativa, relevância e exequibilidade
Qualificação da Equipe
Resultados e Impacto esperados
Disponibilidade efetiva de infraestrutura e apoio técnico para o desenvolvimento da proposta

1.5 Do Papel do GTPC
Reuniões bimestrais (video)
Analisar racionalidade do processo
Avaliar o perfil das instituições que poderiam colaborar com o estudo quanto aos tópicos:
-

Grupos de pesquisa na área
Experiência na condução de Estudos Clínicos
Capacidade de incluir participantes no estudo
Infraestrutura necessária para o desenvolvimento do estudo

Potencial de captação de recursos para o desenvolvimento do estudo

1.6 Do Papel da Sede
Divulgação
Captação de recursos / parceiros
Articulação
Análise dos relatórios periódicos
Gerenciamento da estratégia de estudos colaborativos

1.7 Do Formulário
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Identificação da Proposta
Título

Objetivo
Não mais do que um parágrafo

Desfechos esperados

1.

Resultados e impactos esperados

2.
3.
4.

Equipe
Inserir um parágrafo introdutório em que
seja apresentada a qualificação da equipe

Cronograma

Data prevista de início:

Data prevista de
término:

Periodo de captação de sujeitos de pesquisa:

Informações sobre o Estudo
Factibilidade

Limite 200 palavras

Justificativa, relevância e exequibilidade

Número adequado de participantes
Expertise técnica
Orçamento previsto

Interesse

Limite 100 palavras

Para o pesquisador
Para a Rede

Inovação

Limite 200 palavras
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Confirma, estende ou refuta estudos prévios
Acrescenta novos conhecimentos
Motivos pelos quais a rede precisa desse
projeto. Haverá impacto a longo prazo?

Ética

Limite 100 palavras

Preenche os requisitos éticos

Relevância

Limite 200 palavras

Para a comunidade científica
Para políticas de saúde
Delineia novas direções para investigações
futuras
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