Atualização das Medidas Emergenciais de Funcionamento
das Áreas de Pesquisa do HCPA
Prezados pesquisadores e pesquisadoras

Tendo em vista as deliberações recentes dos órgãos governamentais e da
Diretoria Executiva do HCPA relacionadas à pandemia da COVID-19,
apresentamos a seguir uma atualização das medidas emergenciais e
temporárias, pertinentes ao funcionamento do GPPG e dos Centros de Pesquisa
Clínica e Experimental (CPC e CPE) .

Orientações gerais
Atividades Presenciais de Grupos de Pesquisa: Todas as atividades
científicas presenciais em grupo, tais como reuniões de grupos de pesquisa,
aulas e seminários, estão suspensas por tempo indeterminado. Estas atividades
podem ser realizadas de forma remota por meio dos sistemas institucionais do
HCPA. O módulo Calendário do Google disponibiliza ferramenta de reuniões
remotas por meio do Google Meets. Para integrantes de grupos de pesquisa que
estejam envolvidos com (ou venham a desenvolver) atividades essenciais e
presenciais de pesquisa no HCPA, reforçamos o uso obrigatório de máscaras
dentro da instituição. Esta medida contribui ao controle de fontes de infecção,
bem como atende à Nota Técnica da Anvisa no 07/2020 e ao Decreto Estadual
no 55.240, de 10 de maio de 2020.
Diretrizes para Medidas de Segurança: Seguem mantidas todas as medidas
de segurança e de uso de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) no
ambiente hospitalar, que devem ser observadas igualmente nas áreas de
pesquisa. Estas diretrizes institucionais estão disponíveis na área fluxos e
protocolos do link:
https://drive.google.com/file/d/1K2bMDy-SOO1oFbyx3lf_HeDvw5Fxgci2/view.
Encaminhamento de Pessoas com Sintomas Compatíveis com COVID-19:
Todos os membros de equipes de pesquisa que apresentarem sintomas
compatíveis com a COVID-19 deverão ser encaminhados para atendimento na
UBS Santa Cecília. Caso algum participante de pesquisa ou acompanhante

apresentar estes sintomas, deverá ser encaminhado a Rede de Atendimento de
Saúde à qual está relacionado.

Serviços do GPPG
Serviços do GPPG: Todas as solicitações de serviços prestados pelo GPPG
estão sendo mantidas com sucesso. As atividades estão sendo executadas, em
sua maioria, em regime excepcional de trabalho remoto. A solicitação de serviços
pelo pesquisador pode ser feita pela página do HCPA (no menu superior,
Pesquisa > Apresentação) e/ou diretamente pelo AGHUse Pesquisa. O acesso
está disponível em https://aghuse-externo.hcpa.edu.br/pesquisa/login.xhtml.
Plantão Presencial no GPPG: Durante todos os dias úteis da semana, no
horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, um colaborador do GPPG estará em
plantão presencial na sede da Coordenação do GPPG, sala 2229 do prédio
principal do HCPA. Esta atividade de plantão tem como finalidade prestar
esclarecimentos e dar as orientações de como encaminhar demandas dos
pesquisadores e de alunos aos diversos setores do GPPG.
Diretório de Serviços e Contatos do GPPG: Todas as orientações sobre
serviços e contatos de todas as áreas do GPPG para o encaminhamento de
solicitações e questionamentos específicos para cada setor, estão disponíveis
no link: https://www.hcpa.edu.br/pesquisa/pesquisa-apresentacao.
Renovação de Crachás: o processo de renovação de crachás está todo
disponível pela internet. O formulário “Solicitação de Acesso ao sistema AGHUse
e ao HCPA” que encaminha a solicitação de Crachá e de Senha de acesso aos
sistemas, está disponível na página do HCPA, no item Área do Pesquisador, aba
de Pesquisa. Este formulário deverá ser impresso, assinado, digitalizado e
encaminhado pelo interessado para o e-mail: gppgrecepcao@hcpa.edu.br.
Solicitações de Acesso Remoto ao AGHUse: As solicitações de acesso
remoto aos sistemas corporativos do HCPA, especialmente ao AGHUse, devem
ser solicitadas pelos pesquisadores responsáveis de cada projeto, indicando o
nome completo da pessoa que necessita acesso, o seu usuário e matrícula no
HCPA, a estação de trabalho (computador) do HCPA e o projeto ao qual se
vincula. Estas informações devem ser encaminhadas ao e-mail
gppgcontingencia@hcpa.edu.br.
Consultorias do GPPG: Todas as consultorias oferecidas pelo GPPG estão
sendo oferecidas de forma remota, e os acessos estão disponíveis no link
https://www.hcpa.edu.br/pesquisa/pesquisa-apresentacao;
Avaliação de Projetos de Pesquisa: A tramitação e avaliação de projetos de
pesquisa junto ao CEP/HCPA e CEUA/HCPA estão mantidas normalmente. As
reuniões colegiadas estão sendo realizadas de forma remota, de acordo com o
calendário previamente divulgado. Os dados referentes à avaliação dos projetos
de pesquisa referentes a COVID-19 estão disponíveis em um dashboard
atualizado
constantemente
no
link

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1eYK4Kn1pbRFgT5O67bd4B_rzbKOr3HH/page/u0kRB.
Quaisquer esclarecimentos sobre encaminhamento e tramitação de projetos
podem
ser
encaminhados
pelos
e-mails:
cep@hcpa.edu.br
ou
ceua@hcpa.edu.br.
Comseq Pesquisa: a Comissão de Segurança e Qualidade – Comseq Pesquisa
está disponível para atendimentos e esclarecimentos pelo e-mail L-comseqpesquisa@hcpa.edu.br.

Centro de Pesquisa Experimental
Atividades de Pesquisa na Unidade de Pesquisa Laboratorial (UAMP/CPE):
A Unidade de Pesquisa Laboratorial (antiga UAMP) está trabalhando com equipe
e horários reduzidos: quintas-feiras, das 9h às 17h e sextas-feiras das 9h às 13h
(ramal 8841). O uso compartilhado do salão e dos equipamentos segue à
disposição dos pesquisadores, desde que observadas as regras de lotação e
distanciamento afixados nas portas de acesso. As solicitações para a Patologia
Experimental podem ser feitas e devem aguardar o contato agendando horário
para entrega do material. As atividades de consultorias estão mantidas. Todas
as informações e agendamentos devem ser solicitados pelo e-mail
upl@hcpa.edu.br. Para situações urgentes, entrar em contato com Michael
Andrades (meandrades@hcpa.edu.br).
Atividades de Pesquisa na Unidade de Experimentação Animal (UEA/CPE):
As atividades de pesquisa realizadas na Unidade de Experimentação Animal
(UEA) podem ser realizadas exclusivamente no período da manhã e por um
grupo de até 3 pesquisadores por projeto, em cada atividade programada. Todas
as atividades, assim como qualquer exceção a esta regra, devem ser
previamente autorizadas pela chefia da UEA pelo ramal 8842, ou por e-mail com
Marta Cioato (mcioato@hcpa.edu.br).

Centro de Pesquisa Clínica
Atividades de Pesquisa Clínica: as atividades de pesquisa clínica realizadas
no Centro de Pesquisa Clínica (CPC) estão restritas apenas aquelas
consideradas como sendo essenciais para participantes previamente já
incluídos. Continuam suspensos, por tempo indeterminado, a triagem e o
recrutamento de novos participantes de pesquisa em projetos ativos, bem como
o início de novos projetos de pesquisa clínica. Solicitações de excepcionalidade
relativas a projetos de pesquisa clínica, poderão ser consideradas e devem ser
encaminhadas,
com
a
devida
justificativa,
para
o
e-mail:
gppgcontingencia@hcpa.edu.br
Orientações para Atendimento de Participantes de Pesquisa Clínica: As
Orientações Gerais sobre Fluxo de Atendimento e Uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI´S) no CPC já foram enviadas por e-mail a todos os
grupos de pesquisa. Elas estão sendo atualizadas e estão disponíveis no Hotsite

Coronavírus (Intranet HCPA > Hotsite Coronavírus > Fluxos e Protocolos >
“Fluxo de atendimento para participante de pesquisa”).
Atividades de Monitoria em Pesquisa Clínica: Todas as atividades de
monitoria de pesquisa clínica presencial estão suspensas. As orientações sobre
a sua realização em caráter remoto, estão disponíveis no link
https://www.hcpa.edu.br/downloads/pesquisa/comunicado_com_orientacoes_s
obre_monitorias_de_pesquisa.pdf.

Outras informações
Revista Clinical and Biomedical Research: Todo o processo de tramitação e
e avaliação de artigos submetidos à Revista Clinical and Biomedical Research
está sendo mantido normalmente. A Revista pode ser acessada pelo link
http://seer.ufrgs.br/hcpa.
Canais de comunicação: o HCPA mantém um canal de comunicação
institucional específico para situações envolvendo a COVID-19, que é o e-mail:
coronavirus@hcpa.edu.br. Da mesma forma, mantém um hotsite atualizado
diariamente contendo as informações institucionais sobre a evolução da
pandemia no HCPA e as diretrizes institucionais. O hotsite pode ser acessado
pelo link https://sites.google.com/hcpa.edu.br/covid19.

Contamos com a colaboração e a compreensão de toda a comunidade de
pesquisa do HCPA, nesse momento crítico, e permanecemos a disposição para
auxiliar sempre que necessário.

Patricia Ashton Prolla
Coordenadora do GPPG

