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Prof. Duarte Nuno Jardim Nunes
A Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico (CE-IST) apreciou os documentos submetidos com
vista à obtenção de um parecer sobre os aspetos éticos do projeto mencionado.
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Foram analisados os seguintes documentos:
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Foram analisados os seguintes documentos:
A CE-IST desenvolve as suas apreciações em conformidade com o ICH-GCP, a Schedule Y, as linhas de
orientação ICMR, o Regulamento da IC-IST e com outra regulamentação aplicável.
Nenhum dos investigadores que participam no projeto de investigação em apreciação participou no
correspondente processo de decisão e de votação
Com base na apreciação dos documentos atrás mencionados, a CE-IST decidiu (por unanimidade) emitir
um parecer favorável sobre o modo como as questões éticas são tratadas no projeto em apreço.
A CE-IST concorda que os dados recolhidos sejam mantidos e tratados pelo IST, devendo ser garantido
que os nomes próprios são substituídos por pseudónimos e as moradas removidas ou substituídas pela
localidade
A CE-IST entende dever ser informada acerca do desenvolvimento do projeto, de quaisquer
acontecimentos adversos que venham a ocorrer e de eventuais revisões dos protocolos seguidos, da
informação aos participantes ou do formato do consentimento informado, e entende dever receber
uma cópia do relatório final do projeto de investigação.
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