EpiReumaPt
Edição nº10/mensal

Janeiro 2011

Consulta
Marque já na EpiReumaPt
sua agenda:
Priscilla Pereira tem 39 anos e é Assistente Administrativa. Foi uma das participantes
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seleccionadas pelo CESOP para participar no EpiReumaPt e convidada para a consulta
com o Médico Reumatologista. Sábado, dia 7 de Janeiro, esteve ao Centro de Saúde da
Venda Nova e autorizou-nos a publicar o percurso real de um participante nesta 2ª fase
do estudo.

1. Consulta médica:
O primeiro passo da participação é a consulta médica com um especialista em Reumatologia. No caso de Priscilla Pereira foi
a Dra Cristina Catita a médica responsável e que com o auxílio da aplicação informática, especialmente desenhada para este
efeito, registou os dados obtidos da observação da participante e dos inquéritos que constituem o Estudo. Este método de
registo de dados permite garantir a uniformização da informação recolhida pelos vários Médicos que se têm graciosamente
disponibilizado para participar neste projecto.

2. Unidade Móvel – Exames Complementares de Diagnóstico
Após a consulta médica, Priscilla Pereira foi convidada para ir até à Unidade Móvel do
EpiReumaPt (estacionada à porta do Centro de Saúde) para realizar alguns exames
complementares de diagnóstico. Entre eles Priscilla Pereira realizou exames de RX à coluna
dorsal e à coluna lombar, BMA ao calcâneo e ao punho, assim como uma densitometria óssea.
A Técnica Tânia Rego foi a responsável pela realização destes exames.

Para completar a sua participação Priscilla Pereira foi medida e pesada pela Enfermeira
Soledad Perez que também fez a determinação da pressão arterial e da frequência cardíaca.
Como Priscilla Pereira consentiu participar no Biobanco, a Enfermeira colheu ainda uma
amostra de sangue.

Estes procedimentos

que constituíram a participação de Priscilla Pereira são os que

habitualmente são realizados a todos os participantes que aceitam participar na 2ª fase do
Estudo EpiReumaPt. A todos agradecemos a disponibilidade e colaboração!

Análise interina do EpiReumaPt – cut-off
Os dados dos participantes recrutados até dia 17 de Dezembro de 2011 vão ser alvo da primeira análise interina do EpiReumaPt. Durante as duas últimas semanas do mês
de Dezembro a Coordenação do estudo procedeu a uma revisão intensiva de toda a informação recolhida nas consultas médicas e inserida na plataforma do
Reumatologista, permitindo identificar algumas falhas e completar os dados em falta. Este período foi também útil para avaliar a performance da aplicação informática e
proceder à correcção de alguns erros, assim como ao aperfeiçoamento de alguns detalhes, o que contribuirá para uma melhor qualidade dos dados recolhidos no futuro.
Na sequência desta exportação, a Coordenação do EpiReumaPt irá disponibilizar os dados recolhidos até ao dia do cut-off a todos os que até à data colaboraram no
Projecto e que pretendam propor trabalhos a serem submetidos ao XVI Congresso Português de Reumatologia.

Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Av. Berlim, 33B, 1800-039 Lisboa
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Números do EpiReumaPt
No quadro seguinte apresenta-se um resumo dos números relativos ao recrutamento e realização de consultas médicas. Os
números indicados dizem respeito ao período de 19 de Setembro de 2011 (data de início da 1ª fase) a 7 Janeiro de 2012.

Contactos
efectuados

1ª FASE

(pelos entrevistadores do CESOP
para seleccionar o participante)

Entrevistadores
CESOP

2ª FASE

6180
Contactos
efectuados

1358

Participações no EpiReumaPt
Mais uma vez agradecemos a todos os Médicos Reumatologistas
que até hoje se disponibilizaram a participar no EpiReumaPt, e
muito em especial aos que efectivamente já tiveram oportunidade
de partilhar connosco a dinâmica dos dias de consulta:
Ana Filipa Mourão*
Cândida Silva
Cláudia Miguel
Cristina Catita
Fernando Pimentel
Filipe Barcelos
Helena Canhão*
Inês Gonçalves
Inês Silva*
Jaime Branco*
João Eurico Fonseca

(pessoas contactadas com
sucesso mas que se
recusaram a participar)

Entrevistas
realizadas
(nº total, ou seja, inclui
saudáveis e doentes)

Entidades Responsáveis:
Sociedade Portuguesa de
Reumatologia

(pela equipa do EpiReumaPt para
agendar as consultas médicas)
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João Ramos
José Carlos Romeu
José Pimentão
Maria José Santos
Miguel Sousa
Raquel Roque
Rita Barros
Sandra Falcão
Sofia Ramiro*
Teresa Laura Pinto
Viviana Tavares

932
Consultas
realizadas

1057
Faltas
(pessoas contactadas com
sucesso mas que faltaram
à consulta no dia e hora
agendados)

282

83

Patrocínio GALP Energia

Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa
/ CEDOC
Universidade Católica
Portuguesa,
Centro de Estudos e Sondagens
de Opinião da (CESOP)
Direcção Geral da Saúde

Patrocinadores e
Colaborações:
Direcção Geral da Saúde

É com muito gosto que anunciamos que a Galp

Fundação Calouste Gulbenkian

Energia patrocina o Projecto EpiReumaPt.
A resposta oficial foi transmitida no mês de

Laboratórios Pfizer Lda.

Novembro e operacionalizada durante o mês

Merck Sharp&Dohme

de Dezembro. O patrocínio para o ano de 2012

Abbott Laboratórios Lda.

traduz-se em 5.000 euros em combustível.
Agradecemos publicamente este apoio que
permitirá assegurar as deslocações inerentes
ao Estudo, no ano de 2012.

Roche Farmacêutica Química
Lda.
D3A Medical Systems
Happybrands
Açoreana Seguros
GALP Energia

A coordenação do EpiReumaPt e a Direcção da SPR agradecem a
disponibilidade destes Reumatologistas, bem como de todos os
outros, das restantes regiões do país, que a seu tempo serão
divulgados.
As novas datas e necessidades de colaboração estão disponíveis no
link:
http://doodle.com/qpckp8ubtk3dq3fx

Germano de Sousa, Centro de
Medicina Laboratorial
Câmara Municipal de Lisboa
ANAFRE
ANMP

*Membros da Equipa de Investigação do EpiReumaPt
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