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DADOS DO PARECER

O pesquisador descreve que as doenças raras são englobadas no grupo de doenças de “difícil diagnóstico”,
pois compreendem doenças com baixa prevalência, a respeito das quais o conhecimento é limitado,
dificultando a suposição diagnóstica e, consequentemente, a investigação e tratamento adequados. Existe
diferentes quantitativos para considerar uma doença rara. O Brasil segue oficialmente a definição da
Organização Mundial da Saúde, que considera doença rara aquela que afeta menos que 65/100.000
indivíduos, ou seja 1,3: 2000 pessoas.
Também é referido que no âmbito da Nefrologia o tema “doenças raras” é de extrema importância, pois são
conhecidas mais de 100 doenças renais raras que representam a 5ª causa mais comum de doença renal em
estágio final.
O Comitê de Doenças Raras (COMDORA) da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) foi criado no sentido
de centralização do estudo destas doenças na população brasileira. Os principais objetivos são: estudar,
ampliar e divulgar os conhecimentos das doenças renais raras no Brasil. Para isso as ferramentas,
inicialmente desenvolvidas, são: participação na divulgação de doenças renais raras, criação do site do
COMDORA (www.COMDORA-SBN.org.br), criação de registros e diretrizes de doenças renais raras.
Infere-se que a proposta de um registro controlado e mantido pela SBN será importante para a manutenção
ininterrupta da coleta de dados de pacientes brasileiros portadores de doenças renais raras e, consequente
divulgação de informações sobre estas doenças, melhora no atendimento
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clínico, estruturação da sociedade e do governo na atenção a esta população.
O registro será constituído dos seguintes dados: caracterização básica (caracterização do paciente; com
dados de identificação sigilosos; caracterização demográfica; história familiar, de preferência em até 3
gerações); aspectos relacionados a doença (elementos para estabelecimento do diagnóstico, com alerta
para entrada de dados que detectam dúvida do diagnóstico; comorbidades; tratamentos instituídos de
acordo com cada patologia); desfechos entre os períodos de entrada de dados (mortalidade, incluindo a
data de nascimento, a data do diagnóstico, a data do óbito e manifestações fisiopatológicas) e espaços para
livre dissertação da história clínica e outros dados pertinentes.
O registro será realizado por meio de um sistema de coleta de informações desenvolvido na linguagem de
programação para a internet sendo: PHP, HTML, Javascript, CSS, podendo ser executado em servidores
baseados em Linux, hospedados em ambiente compartilhado, possibilitando acesso via internet aos
associados da SBN ou usuários cadastrados e autorizados pela comissão, por meio de página de login, com
direitos de acesso diferenciados. Os dados coletados serão gravados em banco de dados Mysql instalado
em ambiente Web com acesso restrito. O servidor da internet utilizado está instalado na empresa Locaweb,
responsável pela disponibilidade, atualização, segurança e backups. Os pacientes cadastrados serão
individualizados com o CPF, gravado  e criptografado, não sendo possível a identificação. Os dados do
registro poderão ser alterados somente pelo médico responsável pelo preenchimento. A inclusão de dados
não será terceirizada, visando manter a integridade e confiabilidade dos dados. Os casos novos registrados
serão avaliados pelos membros do COMDORA e em caso de dúvidas, será contatado o médico que realizou
a inclusão do dado. Os casos suspeitos, porém, sem confirmação, que forem registrados, serão alocados
como casos suspeitos sem confirmação. Estes casos serão utilizados para identificar as dificuldades no
estabelecimento do diagnóstico correto e sua evolução.
A elaboração do registro específico para cada doença renal rara será baseada em dados da literatura
mundial e nacional. O registro apenas será disponibilizado para utilização após revisão e aprovação de
todos os membros do COMDORA e da Diretoria da SBN. Haverá a possibilidade de contato direto dos
médicos que acessam os registros com os membros do COMDORA, através do item “fale conosco”
(disponível no site do COMDORA), para possíveis sugestões e esclarecimento de dúvidas
(www.COMDORA-SBN.org.br).
O critério de inclusão no registro é ser portador de Doença Renal Rara tais como: Doença de Fabry,
Síndrome Hemolítico Urêmica Atípica, Cistinose, Esclerose Tuberosa, Doenças Císticas Renais e
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outras Doenças Renais Raras. Estima-se 1300 portadores de Doença Renal Rara.

Criar de um registro on-line de doenças raras em nefrologia mantido pela Sociedade Brasileira de Nefrologia
no website do COMDORA-SBN (www.comdora-sbn.org.br) e estimar a prevalência das Doenças Renais
Raras por meio de publicações anuais de dados do Registro. Avaliar e estudar a evolução das Doenças
Renais Raras.

Objetivo da Pesquisa:

O pesquisador refere que trata-se de um estudo de registro onde será mantida a identidade sigilosa dos
pacientes sendo os riscos mínimos, pois a diretoria da SBN, bem como, a coordenação do COMDORA se
comprometem em seguir os padrões de ética profissional e científica no controle dos dados obtidos com o
registro de pacientes, mantendo o sigilo, a vigilância dos casos registrados, especialmente em relação aos
critérios diagnósticos, mas também sobre os demais dados coletados.
Os benefícios referem-se a possibilidade de conhecer a epidemiologia e clínica das Doenças Raras na
população brasileira.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de pesquisa adequadamente elaborada, com temática relevante e inovadora. Refere que o custo,
estimado em R$ 1.800,00, será de responsabilidade da SBN.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Documentação adequada, anuência institucional do HCFMB-UNESP e da SBN. Apresenta TCLE em cada
faixa etária (Acima de 18 anos; Termo de consentimento para os pais; Termo de Assentimento de menores
que 7 anos; Termo de Assentimento de 7 a 11 anos, Termo de assentimento de 12 a 17 anos).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Iniciar o projeto após a aprovação do CEP.
Recomendações:

Após análise em REUNIÃO ORDINÁRIA, o Colegiado deliberou APROVADO o projeto de pesquisa
apresentado.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Conforme deliberação do Colegiado em REUNIÃO ORDINÁRIA do Comitê de Ética em Pesquisa da
FMB/UNESP, realizada em 1º de ABRIL de 2019, o projeto analisado encontra-se APROVADO para ser
iniciado, sem necessidade de envio à CONEP.

Considerações Finais a critério do CEP:
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No entanto, ao final da execução do projeto de pesquisa, é necessário enviar o “Relatório Final de
Atividades”, na forma de "NOTIFICAÇÃO", via sistema Plataforma Brasil.
Atenciosamente,
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1301024.pdf

25/02/2019
15:11:17

Aceito

Outros Carta_Responsabilidade_Propriedade_S
BN.pdf

25/02/2019
11:57:05

Luis Gustavo Modelli
de Andrade

Aceito

Outros TermoAnuenciaInstitucional.pdf 20/02/2019
15:57:29

Luis Gustavo Modelli
de Andrade

Aceito

Folha de Rosto folhaDeRostro_Assinada.pdf 20/02/2019
15:56:24

Luis Gustavo Modelli
de Andrade

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

assentimento_7a11anos.pdf 20/02/2019
09:06:29

Luis Gustavo Modelli
de Andrade

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

assentimento_12a18anos.pdf 20/02/2019
09:05:33

Luis Gustavo Modelli
de Andrade

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

assentimento_menores_6_anos.pdf 19/02/2019
17:49:44

Luis Gustavo Modelli
de Andrade

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_pais.pdf 19/02/2019
17:49:02

Luis Gustavo Modelli
de Andrade

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_ADULTO.pdf 19/02/2019
17:48:56

Luis Gustavo Modelli
de Andrade

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_Pesquisa_CONDORA.pdf 19/02/2019
17:48:47

Luis Gustavo Modelli
de Andrade

Aceito
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BOTUCATU, 05 de Abril de 2019

SILVANA ANDREA MOLINA LIMA
(Coordenador(a))

Assinado por:

Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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