REGISTRO MULTICÊNTRICO DE PROCEDIMENTOS
OPERATÓRIOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUADRIL

Quais Instituições Hospitalares Podem Se Credenciar
Como Centro de Pesquisa (CP) do REMPRO-SBQ?
O critério principal para o credenciamento do CP é que a amostra dos procedimentos realizados e coletados pelo REMPRO-SBQ seja realmente representativa do país e, para isto,
é necessário o credenciamento de instituições nas cinco (5) regiões brasileiras, obedecidos aos critérios de proporcionalidade populacional e número de procedimentos históricos
para cada região, para cada estado e para cada região do estado. O credenciamento de
instituições deve igualmente obedecer os critérios históricos de proporcionalidade entre
hospitais de alto, médio e baixo volume de procedimentos cirúrgicos de quadril.
A partir de decisão de Assembleia Geral da SBQ (2014 constante do Regimento Interno
da CEC-SBQ), as instituições credenciadas junto à Sociedade Brasileira de Quadril, com
o objetivo de oferecer estágio anual em Cirurgia do Quadril, tem participação mandatória
no REMPRO-SBQ como condição fundamental para sua habilitação e permanência com o
status de instituição de ensino e treinamento da SBQ.
As demais instituições hospitalares serão convidadas, ou poderão solicitar sua inclusão
voluntária, obedecidos os critérios de proporcionalidade acima descritos, porém não somente limitados a estes critérios. O processo de inclusão de instituições hospitalares como
CP do REMPRO-SBQ é, portanto, um procedimento aberto a todas as instituições hospitalares do país, obedecidos os critérios básicos de cadastramento, credenciamento/habilitação e compromisso com os objetivos e metodologia determinados pela direção do
REMPRO-SBQ.
Para que as Instituições hospitalares estejam habilitadas para a coleta de dados como CP
é necessário o cadastramento e credenciamento junto ao REMPRO-SBQ, assim como a
aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa da respectiva Instituição. Após o processo
de Cadastramento/Credenciamento/Habilitação da Instituição Hospitalar como CP, o REMPRO-SBQ fornecerá todos os pré-requisitos regulatórios (Projeto de Pesquisa, Termo de
Consentimento Livre e esclarecido [TCLE] e o Manual do Investigador) necessários para a
aprovação do Projeto de Pesquisa pelo CEP.

