Haemorrhage ALleviation with Tranexamic Acid – InTestinal system (HALT-IT - “Alívio da Hemorragia com Ácido Tranexâmico - sistema Intestinal)

O ESTUDO HALT-IT
BREVES INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA
Ácido tranexâmico para o tratamento de hemorragia gastrointestinal:
um estudo internacional randomizado, duplo cego, controlado por placebo
Você (o paciente) tem sangramento no tubo digestivo que precisa ser interrompido
rapidamente. Serão realizados todos os tratamentos usuais que fornecemos neste
hospital para o sangramento. Além disso, estamos convidando você para participar
de um estudo, que verá se um tratamento chamado ácido tranexâmico reduz
sangramento do tubo digestivo. Nossa expectativa é que esse tratamento leve a
uma melhora na recuperação. Sabemos que o tratamento ajuda pessoas com outros
tipos de sangramento, mas ainda não sabemos se funciona com sangramento
digestivo.
Neste estudo, metade dos pacientes receberá o tratamento em estudo (ácido
tranexâmico) e a outra metade receberá um tratamento simulado (placebo).
Se você participar desse estudo, você (o paciente) receberá o tratamento em estudo
ou o placebo imediatamente. O tratamento lhe será fornecido via gotejamento
durante 24 horas. Também precisaremos coletar algumas informações sobre seu
estado médico (do paciente), enviando-as para um escritório central em Londres.
Se quiser saber mais sobre o nosso estudo neste momento, podemos fazer isso
agora. Do contrário, falaremos a respeito em outro momento. Podemos prosseguir
com o tratamento em estudo?
Sim, permito que prossigam.
______________________________

________________

_________________________________

Nome do paciente
ou representante

Data

Assinatura (digital do polegar ou
outra marca, se não puder assinar)

[Essas informações podem ser apresentadas verbalmente e não precisam ser usadas literalmente. Elas
podem ser adaptadas a cada situação e este texto é somente um guia. Um formulário assinado não é
obrigatório e, se assinado, não deverá ser visto como um Consentimento informado.]
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