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DADOS DO PARECER

As informações contidas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos

Riscos e Benefícios" foram obtidas dos documentos contendo as Informações Básicas da Pesquisa

(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1557914.pdf de 07/08/2020) e do Projeto Detalhado.

INTRODUÇÃO

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência em saúde pública

mundial, devido ao surto pelo novo coronavírus denominado SARS-CoV-2 (síndrome respiratória aguda

grave coronavírus 2), que provoca a doença chamada COVID-19. Em 11 de março de 2020, a OMS

declarou pandemia. A transmissibilidade deste vírus é alta, sendo que cada pessoa infectada pode infectar

de 1,5 a duas pessoas. O contágio se dá pela penetração do vírus nas vias aéreas superiores através da

boca, nariz ou olhos, por meio de gotículas ou aerossóis contaminados expelidos pela pessoa infectante; ou

por meio indireto, pelas mãos que tocam em superfícies contaminadas e posteriormente são levadas aos

olhos, nariz e boca. A pandemia por COVID-19 tem se alastrado rapidamente e ainda se espera inúmeros

casos no mundo e no Brasil. Boa parte dos pacientes são assintomáticos, particularmente os jovens sem

comorbidades e
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crianças. Uma outra parcela desenvolve síndrome gripal, com febre, fadiga e tosse. Estes representam a

maior parte dos pacientes sintomáticos. Entretanto, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15 a 20% dos

pacientes sintomáticos irão necessitar internação (forma grave). Cerca de 5% podem evoluir para

insuficiência respiratória progressiva com hipóxia, falência refratária em múltiplos órgãos ou falência

cardíaca por isquemia e irão requerer cuidados intensivos (forma crítica). O tempo médio entre o início dos

sintomas e a necessidade de cuidados intensivos tem sido de 9 a 10 dias e neste período os pacientes

puderam ser observados em ambiente hospitalar, sendo o tempo ideal para implementar medidas a fim de

evitar essa evolução crítica. Os pacientes com maiores riscos para desenvolvimento da forma grave do

COVID-19 são aqueles acima de 60 anos, portadores de hipertensão arterial, cardiopatia, diabetes mellitus e

imunossuprimidos. Estes pacientes graves apresentam alterações nos exames laboratoriais com níveis altos

de citocinas, denominada tempestade citocínica (IL-2R, IL-6, IL-10 e TNF-a) e níveis altos de LDH na

admissão. Este grupo de pacientes possui alta mortalidade. A mortalidade em termos absolutos parece não

ser tão alta quanto a observada com outros agentes virais conhecidos. Entretanto, devido à alta taxa de

transmissibilidade, associada a um potencial moderado de evolução para quadros com síndrome respiratória

grave, muitos pacientes irão precisar de suporte respiratório hospitalar, particularmente em unidades de

terapia intensiva. Tal fato representa um grande risco de colapso ao sistema de saúde, pois a capacidade

de atendimento ao potencial número de pacientes graves e críticos é dependente de maior disponibilidade

de leitos em UTI e ventiladores, tanto no Brasil como no mundo. Apesar das ações emergenciais para o

aumento da oferta de leitos e ventiladores, a enorme demanda mundial pelos mesmos dificulta o preparo e

resposta do sistema às formas graves e críticas da doença. Não existe ainda tratamento específico para a

COVID-19. Com isso em mente, estratégias de distanciamento social, uso de equipamentos de proteção

individual como máscaras e informação populacional vem sendo empregadas para minimizar o número de

pessoas contagiadas. Orientações especiais sobre o tratamento habitual, com grande enfoque em proteção

das equipes de saúde e suporte ventilatório adequado vem sendo empregado em pacientes contaminados

em todo o mundo. Vários tratamentos alternativos tem sido propostos e testados no sentido de bloquear a

evolução para estágios graves com necessidade de suporte intensivo em unidade específica (UTI) e

ventilação mecânica. Habitualmente é oferecido o tratamento suportivo, com alívio dos sintomas, profilaxia

de infecções bacterianas secundárias e suporte a órgãos vitais como pulmões, rins e coração. Tem sido

utilizado fármacos e outras terapias que apresentaram alguns benefícios, como o remdesivir, um pró-

fármaco nucleotídico, utilizado para inibição da replicação viral. A cloroquina ou hidroxicloroquina tem sido

utilizada com objetivo de aumentar o
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pH de organelas ácidas e reduzir a proliferação do SARS-CoV-2 nas células. Outro produto muito utilizado

tem sido os corticoides, porém a OMS tem recomendado cautela em sua utilização, pois podem causar

exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Desta forma, uma opção terapêutica no combate à

hipóxia derivada do COVID-19 seria o uso da oxigenoterapia hiperbárica (OHB). A OHB consegue entregar

oxigênio no organismo independentemente da hemoglobina, com consequente diminuição da resposta

inflamatória, redução da produção e liberação de citocinas pelos neutrófilos e monócitos. A partir da

publicação de Chen, a respeito da bem sucedida utilização de OHB em 5 pacientes críticos com pneumonia

por COVID-19, quatro ensaios clínicos foram registrados. São 2 estudos americanos, 1 sueco e 1 francês,

todos inscritos entre 31 de março e 14 de abril de 2020. Todos são prospectivos, randomizados e avaliam os

efeitos da OHB sobre a hipóxia, a tempestade citocínica e a resposta imunológica, assim como a segurança

de sua utilização. O estudo de Chen, embora pouco expressivo quanto à amostra de pacientes, evidenciou

a factibilidade e a segurança da OHB em pacientes graves com COVID-19, tendo evidenciado um efeito

benéfico e nenhum dano aos pacientes. Tais efeitos, entretanto, necessitam ser comprovados por estudos

controlados e com maior casuística.

HIPÓTESE

A utilização de oxigenoterapia hiperbárica é eficaz e segura no tratamento de pacientes graves com covid-

19, adiando ou reduzindo a probabilidade de intubação e permitindo a liberação de leitos de uti e

respiradores.

METODOLOGIA

Local do estudo: Hospital Risoleta Tolentino Neves (UFMG) em Belo Horizonte, MG. Desenho do estudo:

Estudo prospectivo randomizado controlado. Pacientes: O tratamento com oxigenoterapia hiperbárica (OHB)

será fornecido aos pacientes internados com diagnóstico de COVID-19 e dificuldade respiratória, porém sem

critérios de intubação neste momento. O tratamento será um complemento a terapia padrão. O estudo, com

relação ao paciente, se inicia na internação após checados os critérios de inclusão e exclusão, e finaliza na

alta hospitalar ou na eventual transferência para unidade de suporte intensivo (UTI) ou necessidade de

ventilação mecânica. Uma vez o sujeito de pesquisa transferido para UTI, este ainda será acompanhado

para verificar a ocorrência de óbito. Procedimentos de intervenção - Sessão de oxigenoterapia hiperbárica:

Os pacientes do grupo intervenção serão transportados da unidade de internação para a unidade

hiperbárica, mantendo as precauções do protocolo hospitalar vigente. A equipe utilizará o EPI

70.719-040

(61)3315-5877 E-mail: conep@saude.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar
Asa Norte

UF: Município:DF BRASILIA

Página 03 de  11



COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 4.208.378

adequado durante as etapas relacionada às intervenções, desde o retorno à unidade. Para este estudo será

utilizada uma câmara para único usuário (monoplace). Quando a porta da câmara estiver fechada, o

paciente removera qualquer filtro ou máscara respiratória. A saída de ar da câmara será protegida com

material que promove a retenção de partículas a similaridade da máscara N95, antes da passagem pela cal

sodada. A sessão de OHB terá duração de 90 minutos com O2 a 100% a 2,0 ATA. A câmara utilizada para

o estudo será exclusiva para pacientes portadores de COVID-19 e será realizada desinfecção completa ao

final do procedimento. Após a conclusão da sessão de tratamento, o paciente retornara à unidade de

internação e continuará com todos os cuidados padrão. Estão previstas até cinco sessões por paciente.

Procedimento de randomização - Os pacientes serão randomizados em dois grupos na proporção de 1:1

através de um programa de randomização em bloco de quatro pacientes, com seis possíveis sequências de

intervenção e controle. Essa estratégia garante que grupo intervenção e grupo controle sejam equilibrados

quanto ao número de participantes. Serão formados dois grupos com 24 pacientes cada um (48 pacientes

no total), sendo o grupo controle formado pelos pacientes que receberão o tratamento habitual e o grupo da

intervenção, além do tratamento habitual, receberá até 5 sessões de oxigenoterapia hiperbárica. Os dados

serão adquiridos de forma prospectiva após a randomização dos pacientes. A coleta dos dados será

realizada por membros da equipe de forma não cega. A análise dos dados será realizada por

investigador/estatístico cego para os grupos.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

_Pacientes acima de 18 anos que concordem em participar do estudo assinando o termo de consentimento

livre e esclarecido (APÊNDICE B). _Diagnóstico comprovado por exames laboratoriais ou Tomografia

Computadorizada (TC) de tórax compatível com COVID-19. _Saturação de O2 abaixo de 93% em ar

ambiente. _Frequência respiratória (FR) maior ou igual a 24 resp/min.

_Sem comprometimento significativo de outros órgãos ou sistemas.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

_Recusa em participar, expressa por paciente ou representante legal, caso estejam presentes.

_Instabilidade hemodinâmica, definida por pressão arterial média < 60 mmHg.

_Insuficiência respiratória que demande intubação.

_Níveis sanguíneos de TGO/TGP > 5 vezes o limite superior do normal. _Doença renal crônica grave no

estágio 4.
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_Doença renal requerente de diálise, ou seja, com TFGe (Taxa de Filtração Glomerular Estimada) < 30

mL/min.

_Transferência prevista para outro hospital, que não seja um local de estudo, dentro de 72 horas.

_Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana sob terapia antirretroviral altamente ativa (HAART).

_História de depressão grave ou tentativa de suicídio ou ideação suicida atual.

_Contraindicações relativas à administração de oxigênio hiperbárico: Gravidez. Amamentação. Pneumotórax

não tratado. Uso de adriblastina. Uso de cisplatina. Uso de doxorrubicina. Uso de mafenide. Uso tópico de

iodo e/ou petrolato. Enfisema avançado com retenção de CO2. Claustrofobia. Outras condições

identificadas pela equipe hiperbarista.

OBJETIVO GERAL

Avaliar a eficácia e a segurança do emprego da oxigenoterapia hiperbárica no tratamento de pacientes com

COVID-19 que tenham critérios de internação hospitalar considerados graves, porém não críticos.

Desfecho Primário:

Os principais desfechos de interesse clínico serão:

Tempo de Internação.

Necessidade de ventilação mecânica (intubação).

Mortalidade.

Incidência de eventos adversos graves.

Desfecho Secundário:

a.Oximetria à admissão e durante a internação.

b.Tempo em dias de uso de oxigênio suplementar.

c.Número de dias livres de necessidade de oxigenação suplementar.

d.Tempo em dias de uso de ventilação não invasiva (VNI).

e.Tempo em dias de uso de ventilação invasiva (intubação oro-traqueal).

f.Exames laboratoriais à admissão e durante a internação: hemoglobina, plaquetas, creatinina, leucócitos,

eletrólitos, protrombina, glicose, bilirrubina, alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase

(AST) e albumina.

Objetivo da Pesquisa:
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RISCOS

Dano ao paciente (barotrauma em ouvido e seios nasais, intoxicação pelo oxigênio, convulsões, alterações

refrativas da visão e toxicidade pulmonar) no grupo terapêutico em relação ao grupo controle.

BENEFÍCIOS

OHB tem o potencial de combater a hipóxia sistêmica, com consequente redução do processo inflamatório

sistêmico exacerbado. Portanto, é possível que a OHB possa ser uma opção terapêutica em pacientes

graves que cursam com dispneia e/ou hipóxia, com necessidade de internação, adiando ou reduzindo a

probabilidade de intubação. Isto permitiria liberação de leitos de terapia intensiva e de respiradores,

escassos neste período de pandemia do COVID-19, assim como resultaria em redução das sequelas e da

mortalidade associadas à doença.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Estudo clínico, prospectivo randomizado controlado, nacional, unicêntrico, para testar o tratamento com

oxigenoterapia hiperbárica em pacientes internados com diagnóstico de COVID-19 e dificuldade respiratória,

porém sem critérios de intubação neste momento. O tratamento será um complemento a terapia padrão.

Mesmo após ser transferido para UTI, este ainda será acompanhado para verificar a ocorrência de óbito.

Os pacientes serão randomizados em dois grupos na proporção de 1:1.

Serão formados dois grupos com 24 pacientes cada um (48 pacientes no total), sendo o grupo controle

formado pelos pacientes que receberão o tratamento habitual e o grupo da intervenção, além do tratamento

habitual, receberá até 5 sessões de oxigenoterapia hiperbárica.

Grupo intervenção - Sessão de oxigenoterapia hiperbárica em uma câmara para único usuário (monoplace).

Quando a porta da câmara estiver fechada, o paciente removera qualquer filtro ou máscara respiratória.

Orçamento: R$ 261.800,00.

Observação: A Câmara Hiperbárica tipo “monoplace” – R$ 287.000,00, será doada pela empresa ECOTEC

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELLI (CNPJ: 03.368.064/0001-38).

Previsão do número de participantes de pesquisa a serem incluídos no estudo: 48.

Haverá uso de fonte secundária de dados (prontuários).

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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Estudo para fins acadêmicos de mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais,

Faculdade de Medicina.

Previsão de encerramento do estudo: outubro de 2020.

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações".

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Análise das respostas ao Parecer Consubstanciado n° 4.134.437 emitido em 04/08/2020:

1. Quanto ao Projeto Detalhado, arquivo “Projeto_HBO.pdf”, submetido na Plataforma Brasil em 28/05/2020.

Considerando a natureza experimental do estudo proposto, solicita-se apresentar:

1.1 Plano de análise interina, critérios para interrupção do tratamento experimental e critérios para

interrupção do estudo;

RESPOSTA: O documento “Projeto_HBO.docx” foi modificado, segue em anexo a nova versão (Documento

“Projeto_HBO_v06072020.docx”).

Conforme solicitado pelos senhores membros relatores estamos anexando à esta resposta às pendências

do projeto com as seguintes adequações: informações sobre o plano de análise interina, critérios para

interrupção do tratamento experimental e critérios para interrupção do estudo descritas nas páginas 14 e 15

do Projeto.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

1.2. Comitê Independente de Monitoramento de Dados e Segurança, com a descrição de sua composição e

o plano de atividades. Cabe lembrar que, para manter o caráter de independência deste Comitê, seus

membros não devem estar vinculados às instituições participantes (Diretrizes Operacionais para o

Estabelecimento e o Funcionamento de Comitês de Monitoramento de Dados e de Segurança / Ministério da

Saúde, Organização Mundial da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008);

RESPOSTA: Conforme solicitado pelos senhores membros relatores estamos anexando à esta resposta às

pendências do projeto com a seguinte adequação: informações sobre o Comitê Independente de

Monitoramento de Dados e Segurança descrito nas páginas 11 e 12 do Projeto.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

1.3. Plano de acompanhamento e análise de eventos adversos;

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

70.719-040

(61)3315-5877 E-mail: conep@saude.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar
Asa Norte

UF: Município:DF BRASILIA

Página 07 de  11



COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 4.208.378

RESPOSTA: Conforme solicitado pelos senhores membros relatores estamos anexando à esta resposta às

pendências do projeto com as seguintes adequações: informações sobre plano de acompanhamento

descrito na página 11 do Projeto e análise de eventos adversos descrito nas páginas 12 e 13 do Projeto.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

1.4. Compromisso expresso de informar à CONEP, através de NOTIFICAÇÃO e no prazo de até 24 horas,

todos os eventos adversos graves e suspeitos de terem sido causados pelo tratamento experimental

proposto, incluindo óbitos. Tal notificação deverá se dar sem prejuízo às demais notificações às autoridades

de saúde e vigilância sanitária.

RESPOSTA: Conforme solicitado pelos senhores membros relatores estamos anexando à esta resposta às

pendências do projeto com a seguinte adequação: informação sobre notificação à CONEP de todos os

eventos adversos graves e suspeitos de terem sido causados pelo tratamento experimental proposto,

incluindo óbitos no prazo de até 24 horas descrito na página 13 do Projeto.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2. Quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, arquivo “TCLE_HBO.pdf”, submetido na

Plataforma Brasil em 28/05/2020, seguem considerações:

2.1. O item 3 da Carta Circular CNS nº 039 de 2011 ressalta que os dados do prontuário são de propriedade

única e exclusiva do participante de pesquisa. Assim, se houver intenção de consultar o prontuário, essa

informação deverá estar claramente expressa no TCLE.

RESPOSTA: O documento “TCLE_HBO.docx” foi modificado, segue em anexo a nova versão (Documento

“TCLE_HBO_v06072020.docx”).

Conforme solicitado pelos senhores membros relatores estamos anexando à esta resposta às pendências

do TCLE com a seguinte adequação: foi adicionado a informação sobre consulta no prontuário do

participante na página 2 do TCLE.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.2. Solicita-se constar em ambas as vias do TCLE nome, endereço, contato telefônico e horário de

funcionamento do CEP e da Conep, responsáveis pelo estudo (Resolução CNS nº 466 de 2012, item

IV.5.d). Para melhor informar o participante da pesquisa, solicita-se incluir no TCLE uma breve

70.719-040

(61)3315-5877 E-mail: conep@saude.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar
Asa Norte

UF: Município:DF BRASILIA

Página 08 de  11



COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 4.208.378

descrição do que é o CEP/Conep e qual sua função no estudo.

RESPOSTA: Conforme solicitado pelos senhores membros relatores estamos anexando à esta resposta às

pendências do TCLE com a seguinte adequação: foi adicionado a informação sobre CEP e CONEP nas

páginas 3 e 4 do TCLE.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.3. Solicita-se que seja expresso de modo claro e afirmativo no TCLE que, caso necessário, será garantido

o direito à assistência imediata, integral e gratuita ao participante, devido a danos decorrentes da

participação na pesquisa e pelo tempo que for necessário (Resolução CNS nº 466 de 2012, itens II.3.1 e

II.3.2).

RESPOSTA: Conforme solicitado pelos senhores membros relatores estamos anexando à esta resposta às

pendências do TCLE com a seguinte adequação: foi adicionado a informação sobre o direito do participante

à assistência imediata, integral e gratuita, devido a danos decorrentes da participação na pesquisa e pelo

tempo que for necessário na página 3 do TCLE.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.4. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido não deve conter ressalva que negue a responsabilidade

do pesquisador ou que implique ao participante da pesquisa abrir mão de seus direitos, incluindo o direito de

buscar indenização por danos eventuais. Diante do exposto, solicita-se inserir no TCLE a explicitação

acerca do direito de buscar indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa (Resolução

CNS nº 466 de 2012, item IV.3.h).

RESPOSTA: Conforme solicitado pelos senhores membros relatores estamos anexando à esta resposta às

pendências do TCLE com a seguinte adequação: foi adicionado a informação sobre o direito do participante

em buscar indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa na página 3 do TCLE.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

Diante do exposto, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep, de acordo com as atribuições

definidas na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se

pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.

Situação: Protocolo aprovado.

Considerações Finais a critério da CONEP:

70.719-040

(61)3315-5877 E-mail: conep@saude.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar
Asa Norte

UF: Município:DF BRASILIA
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COMISSÃO NACIONAL DE
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Continuação do Parecer: 4.208.378

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1557914.pdf

07/08/2020
11:19:07

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_OHB_v30072020_.docx 07/08/2020
11:17:44

Tulio Pinho Navarro Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_HBO_v30072020_.docx 07/08/2020
11:17:09

Tulio Pinho Navarro Aceito

Outros Carta_resposta_parecer_CONEP.docx 07/08/2020
10:42:01

Tulio Pinho Navarro Aceito

Outros Carta_resposta_parecer_CONEP.pdf 30/07/2020
15:47:19

Tulio Pinho Navarro Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_HBO_v30072020_modificacoes_
nao_destacadas.docx

30/07/2020
15:07:08

Tulio Pinho Navarro Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_HBO_v30072020_modificacoes_
negrito.docx

30/07/2020
15:06:54

Tulio Pinho Navarro Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_OHB_v30072020_modificacoes
_negrito.docx

30/07/2020
15:05:42

Tulio Pinho Navarro Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_OHB_v30072020_modificacoes
_nao_destacadas.docx

30/07/2020
15:05:07

Tulio Pinho Navarro Aceito

Outros Parecer_Departamento_Cirurgia_OHB.p
df

09/06/2020
09:54:25

Tulio Pinho Navarro Aceito

Folha de Rosto Folha_de_Rosto_HBO.pdf 09/06/2020
09:51:16

Tulio Pinho Navarro Aceito

Orçamento Orcamento_HBO.docx 28/05/2020
14:03:28

Tulio Pinho Navarro Aceito

Orçamento Orcamento_HBO.pdf 28/05/2020
14:03:11

Tulio Pinho Navarro Aceito

Cronograma Cronograma_OHB.pdf 28/05/2020
14:01:56

Tulio Pinho Navarro Aceito

Cronograma Cronograma_OHB.docx 28/05/2020
14:01:42

Tulio Pinho Navarro Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_HBO.docx 28/05/2020
13:59:54

Tulio Pinho Navarro Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /

TCLE_HBO.pdf 28/05/2020
13:59:38

Tulio Pinho Navarro Aceito
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COMISSÃO NACIONAL DE
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Continuação do Parecer: 4.208.378

BRASILIA, 12 de Agosto de 2020

Jorge Alves de Almeida Venancio
(Coordenador(a))

Assinado por:

Justificativa de
Ausência

TCLE_HBO.pdf 28/05/2020
13:59:38

Tulio Pinho Navarro Aceito

Outros Parecer_NEPE_OHB.pdf 28/05/2020
13:59:14

Tulio Pinho Navarro Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_HBO.docx 28/05/2020
13:58:26

Tulio Pinho Navarro Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_HBO.pdf 28/05/2020
13:57:17

Tulio Pinho Navarro Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
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