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Name of the project: MILER.
Prof. ª Ana Maria Severino de Almeida e Paiva
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.
Ref.

Documents

Version & date

1208120

ConsentimentoPais_Brasil2022.pdf

08/04/2022

ConsentimentoPais_Portugal2022.pdf
DeclaraçãoOrientadores_MariaJoseFerreira.pdf
Estudo do Projeto MILER.pdf
Formulario_COMISSAO DE ETICA IST_MariaJoseFerreira.pdf
Metodologia_Estudo_Madeira_Lisboa_Brasil_2022.pdf

Foram analisados os seguintes documentos:
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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 estudo a realizar no Brasil nos termos em que foi
apresentado. A aprovação dos estudos a realizar na Madeira e em Lisboa fica condicionada à submissão de autorizações
para realização desses estudos pelas direcções das escolas onde decorrem.
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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