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Introdução: o Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (GPPG/HCPA) atua em conformidade 
com as diretrizes nacionais e internacionais para avaliação e acompanhamento dos projetos de pesquisa, através do Comitê de 
Ética em Pesquisa e da Comissão de Ética para Uso de Animais. Objetivos: descrever a tramitação dos projetos de pesquisa 
submetidos ao GPPG/HCPA no ano de 2010. Materiais e método: foram utilizados os dados provenientes do WebGPPG, sistema 
de submissão online de projetos. Resultados: foram submetidos 600 projetos em 2010 (318 pesquisas em seres humanos; 68 
em base de dados; 67 em animais; 59 patrocinada; 40 em material biológico; 10 uso compassivo e 10 outros). Foram aprovados 
455 projetos, sendo que destes 39 mereceram a avaliação da CONEP. A média de dias decorridos para aprovação foi 98,5. Os 
demais projetos apresentam a seguinte situação: 73 foram retirados; 42 permanecem com pendência; 14 foram cancelados; 12 
foram submetidos com material incompleto; 2 encerrados e 2 não aprovados. A pendência mais prevalente nos projetos (exceto 
pesquisa em animais) foi o termo de consentimento (59,6%), seguido de orçamento (55,5%), normas (36,8%) e cálculo de 
tamanho da amostra (34,5%). Conclusão: a maioria dos projetos submetidos à apreciação do GPPG/HCPA são projetos 
acadêmicos, refletindo a proposta desta instituição. As pendências mais comumente encontradas são relacionadas a aspectos 

éticos e regulatórios, à estatística e ao financeiro. O GPPG/HCPA dispõe consultoria aos pesquisadores nestas três áreas, além de 
consultoria para submissão de projetos no WebGPPG, estando à disposição para auxiliar os mesmos. Assim, a redução do 
número de pendências poderá ser obtida com o esclarecimento prévio à submissão dos projetos sobre estes aspectos. 
  

  

 

  

 

  

 

 




