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Global PaedSurg Study: Folha de registro 
 

Equipe de estudo 

 
Nome do líder do estudo institucional*: ____________________________________________ 
 

Mês de coleta de 
dados 

Nome do colaborador 
de posição mais 
elevada ** 

Nome do segundo 
colaborador  

Nome do terceiro 
colaborador 

Outubro 2018    
Novembro  2018    
Dezembro 2018    
Janeiro 2019    
fevereiro 2019    
março 2019    
abril 2019    

 
* O papel do líder institucional é coordenar as equipes de estudo locais, garantir que não haja duplicação de pacientes no 
estudo (por meio do preenchimento do registro abaixo), garantir que nenhum paciente elegível seja esquecido da 
inclusão no estudo e verificar se os dados são completo e preciso para cada paciente durante todo o período do estudo. 
** O colaborador sênior envolvido em cada mês de coleta de dados deve supervisionar a coleta de dados pela mini-equipe 
de 3 colaboradores que coletam dados durante esse mês.  
 
O líder do estudo institucional também pode ser um colaborador sênior durante um ou mais meses de coleta de dados. 

 
Todos os colaboradores de todas as mini-equipes devem inserir os detalhes de 
todos os pacientes incluídos no estudo no registro do paciente abaixo para 
garantir que não haja duplicações de pacientes dentro de cada mês (por 
diferentes colaboradores coletando dados dentro da mini-equipe) e entre meses 
por diferentes mini-equipes coletando dados) 
 
Este registro também é vital para identificar os pacientes a serem incluídos no 
estudo de validação se você for selecionado aleatoriamente para participar (10% 
dos centros serão selecionados). 

 

Log de pacientes no estudo 
 
Por favor, certifique-se de que esta lista é mantida confidencial e armazenada de forma 
segura, de acordo com a política local. 

 

Número 
de 

pacientes 

 
Mês de 
coleta 

de 
dados 

 
ID de 

registro 
do 

REDCap 

 
Nome do paciente 

 
Data de 

nascimento 
do paciente 

 
Número do 
Hospital do 

Paciente (na 
sua 

instituição) 

 
Dados 

completos 
Sim/Não 

Se não, o 
que 

precisa 
ser 

coletado? 

 
Por favor 
assinale 
quando 
todos os 

dados 
estiverem 
completos 
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Por favor, continue esta lista conforme necessário. 


