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Lisboa, 16 de março de 2020, 

 

O GAIC tem estado a acompanhar as mais recentes instruções e recomendações das autoridades sobre o 

coronavírus (COVID-19). Face à evolução recente do vírus em Portugal, é importante reforçar e adotar 

medidas que diminuam o risco de propagação do vírus e a proteção de todos. 

 

Assim, vimos por este meio comunicar-vos as medidas do nosso plano de contingência: 

 

 Os colaboradores do GAIC mantêm a sua atividade no apoio à Investigação Clinica a decorrer no 

Departamento Coração e Vasos, preferencialmente por teletrabalho, estando reduzida a atividade 

presencial; 

o Apenas em situações de necessidade excecional, serão autorizadas as deslocações às instalações 

do hospital; 

 Toda a atividade que requeira a vinda de doentes de estudo ao hospital está a ser adiada ou 

cancelada, nomeadamente: 

o Visitas de screeening – estas deverão ser reagendadas quando houver novas orientações nesse 

sentido;   

o Visitas de follow-up presenciais: 

 será solicitado ao promotor a orientação quanto à possibilidade de se fazer a consulta por 

telefone, e quais os procedimentos a seguir quanto às consultas que requeiram a realização 

de exames, colheita de análises e dispensa de medicação (as indicações e esclarecimentos do 

promotor deverão ser devidamente documentadas e registadas); 

 eventuais desvios ao protocolo que possam advir desta situação, serão devidamente 

comunicados aos Promotores e entidades regulamentares quando aplicável. Todas as 

comunicações e ações decorrentes no âmbito dos estudos serão devidamente documentadas 

no Dossier do Investigador e processo clínico/dossier do doente quando aplicável; 

 serão registados todos os contactos realizados com os doentes de estudo, identificando o 

contacto com; 

 o PI e toda a Equipa de investigação, serão mantidos informados de toda e qualquer 

informação ou esclarecimento;   

 Estão suspensas todas as reuniões presenciais e visitas de monitorização ao centro. Estas deverão, 

sempre que possível e mediante aprovação prévia, ser realizadas remotamente; 
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 Estão suspensas todas as atividades presenciais relacionadas com visitas de promotores externos e 

instituições/investigadores. Estas deverão ser realizadas, sempre que possível, por teleconferência. 

 Todas as formações, internas e externas, foram adiadas. 

 

A nossa equipa irá continuar a funcionar a 100% e continuam inteiramente disponíveis para atender e ajudar 

através dos contactos habituais de telemóvel, e-mail e skype.  

 

As medidas referidas estarão em vigor até novas orientações.  

 

Estamos obviamente ao vosso dispor para esclarecer qualquer dúvida sobre este assunto.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

  

(Doutora Inês Zimbarra Cabrita) 

GAIC Chief Scientific Officer 

 (Dra. Cecília Gomes) 

GAIC Chief Coordinator 
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