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CovidSurg - GlobalSurg Week 

 

Informações ao Paciente 

Um estudo colaborativo global rastreando os resultados  

de pacientes cirúrgicos 

 

Contexto 

A doença por coronavírus (COVID-19) é causada por um vírus que foi identificado pela 

primeira vez em Wuhan, China. O COVID-19 se espalhou rapidamente pelo mundo. Durante 

esta pandemia global, há uma necessidade urgente de compreender o impacto do COVID-

19 em pacientes submetidos à procedimentos cirúrgicos. 

 

Qual é o objetivo deste estudo ? 

Uma fase anterior do estudo COVIDSurg demonstrou que pacientes acometidos por COVID-

19 no período da cirurgia podem ser mais susceptíveis a desenvolver complicações respirató-

rias e piora no prognóstico. Neste contexto, há poucas informações sobre o impacto do 

COVID-19 em pacientes cirúrgicos após o desaparecimento da infecção inicial pelo COVID-

19. Assim, é importante descobrir se os pacientes permanecem com risco aumentado de 

complicações depois da melhora dos sintomas iniciais do COVID-19, para que futuros pa-

cientes sejam ajudados a planejar seu tratamento. 

 

O que envolveria participar? 

Este estudo incluirá todos os pacientes submetidos à cirurgia, diagnosticados com COVID-

19 ou não. A participação neste estudo significará simplesmente que monitoramos o curso 

do seu tratamento no hospital e coletamos alguns dados extras para fins de pesquisa. Seu 

cuidado clínico não será alterado se você decidir participar do estudo ou não. Você não terá 

que se submeter a nenhum teste ou procedimento além do necessário. Se desejar participar, 

um membro de sua equipe de saúde pedirá apenas que você assine um formulário de con-

sentimento.   

 

Os dados relacionados ao seu tratamento serão coletados de seus registros médicos. Esses 

dados serão totalmente anônimos para que você não possa ser identificado a partir deles. 
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A participação neste estudo é voluntária e você pode se retirar do estudo no prazo de 30 dias 

a partir da data de assinatura do termo de consentimento. Não é necessário explicar o motivo 

pelo qual deseja interromper a participação, pois isso não afetará seu tratamento. 

 

Quais são os riscos e benefícios de participar? 

Se concordar em participar deste estudo, você não terá nenhum risco adicional, pois nada no 

seu tratamento será alterado. Serão recolhidos os dados de seu tratamento habitual. Não há 

risco adicional e nenhuma alteração será feita em seu tratamento, independentemente de 

você decidir participar ou não. As informações coletadas serão úteis para compreender o 

impacto do COVID-19 em pacientes cirúrgicos, melhorando o tratamento de futuros pa-

cientes. 

 

Quais informações serão coletadas ? 

Coletaremos informações acerca de seu histórico médico, informações sobre o motivo de sua 

internação, exames realizados e o tratamento que recebeu no hospital. 

 

Outras informações 

Se você tiver qualquer outra dúvida, não hesite em perguntar ao seu médico sobre qualquer 

aspecto deste estudo. Você também pode visitar nosso site ou entrar em contato com a 

equipe central de pesquisa. 

 

Website: https://globalsurg.org/surgweek 

Email:  covidsurg@contacts.bham.ac.uk 

Twitter:  @CovidSurg 

 

Atenciosamente, 

 

Dr. Glauco Baiocchi Neto 

Cirurgião Oncológico – A.C. Camargo / Orientador – Comitê COVIDSurg Brasil 

 

Igor Lima Buarque 

Comitê COVIDsurg Brasil – +55 82 996338638 - igor.buarque@gmail.com 

 

Gustavo Mendonça Ataide Gomes 

Comitê COVIDSurg Brasil – +55 82 8899-9983 - gustavoataide23@gmail.com 
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