Guia Prático Open Clinica

(Exemplo para a introdução de dados do Formulário Criança)
1. Abrir um navegador de internet (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer,
etc)
2. Digitar link: http://whocosi.org/cosi
3. Inserir o Username e a Password disponibilizados e clicar em Login

4. Na parte superior da página, à direita do logótipo da WHO, clique na opção
Change Study/ Site.

5. Selecione a opção Cosi POR 2: Children e confirme ao clicar em Change Study.

6. Abrirá uma página com uma mensagem para confirmar a mudança de
Formulário, confirme clicando em Confirm.

7. Surgirá a lista de todas as crianças inscritas no estudo. Deve selecionar o
código da criança que pretende inserir os dados (ex. POR1600171108).
clicando no ícone ao lado (3), abrirá uma pequena caixa amarela e deve clicar em
View/Enter Data (4).
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Nota 1: Para procurar o código da criança que pretende pode usar as setas (1)
para avançar nas páginas ou inserir parte do código na barra de procura (2), de
seguida clique em Apply Filter
Nota 2: Se pretende verificar que Questionários da Família ainda já foram
respondidos online, selecione a opção Child Data em Events. Se o icon de status
apresentar a cor verde, tal como no primeiro caso, significa que já foi preenchido.

8. Abre a página Enter or Validate for CRF’s in Child data, onde pode
encontrar os dois questionários referentes à criança com o código
POR1600171108 e Família. Clique no ícone da caneta para editar ou inserir os
dados recolhido.

9. Agora pode inserir os dados recolhidos. Os itens acompanhados por um
asterisco vermelho * (5) são de resposta obrigatória. Pode utilizar o ícone
calendário para encontrar datas mais facilmente. Depois de ter preenchido toda
a página, deve salvá-la, clicando em Save (6), automaticamente passará
para a página seguinte do formulário. Quando terminar de preencher a
última secção, deve selecionar a caixa Mark CRF Complete (7) e clicar em Save
(8).
Atenção: Só deve selecionar a caixa Mark CRF Complete quando tiver a certeza
que preencheu todo o questionário sem erros, se pretender alterá-lo mais tarde
terá de dar uma razão para o fazer ao Data Manager.
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10. Terminado o preenchimento do formulário, voltará automáticamente para a
página Enter or Validate for CRF’s in Child data, deve clicar em Exit de forma a
regressar à página com a lista das crianças. Repita o procedimento a partir do
ponto 7

