
29

ANEXO - 1
PROTOCOLO: LES E ANTI-LPL

                                                                 1. Dados Demográficos

    Idade:__ Sexo: �M �F  Peso:_ Kg  Alt:__cm

    Raça: ٱB ٱN ٱA ٱM

     Tel:(__)_______  Tempo de Doença:______

2. Comorbidades

�DM �Climatério      �Álcool          �Ins.renal (creat>1,2)
�HAS �Sd.Nefrótica        �AVC          �Proteinúria >0,3g/24h
�Dislipidemia �Angina      �Anticonc.oral      �Obesidade (IMC:___kg/m2)
�Hipotireoidismo �IAM      �Hepatopatia

3. Critérios de Classificação (ACR) Total:____

�Rash malar �Artrite
�Rash discóide �Fotossensibilidade
�Serosite �FAN
�Úlcera oral
�Hematológico (�anem.hemolítica �leuco< 4.000  �linfo< 1.500 �plaqueta< 100.000)
�Desordem renal (�cilindros celulares  �proteinuria persistente > 0,5g/d )
�Desordem neurológica (�convulsões �psicose)
�Desordem imunológica (�DNA  �Sm   �VDRL )

4. Drogas (dose/dia)

�Cloroquina(__mg/d) �Colestiramina(__mg/d) �Fibrato(__mg/d)
�Corticóide(__mg/d) �Ciclofosfamida(__mg/d) �MMF(__g/d)
�Azatioprina(__mg/d)  �Dapsona/Talidomida(__mg/d)     �Outras:_______________
�Clorambucil(__mg/d) �Vastatina(__mg/d)

5. SLEDAI Total:_____

�Convulsão(8) �Miosite(4) �Pleurite(2)
�Psicose(8) �Cilindros(4) �Pericardite(2)
�Sd Cer.orgânica(8) �Psicose(8) �Cilindros(4)
�Pericardite(2) �Proteinúria(4) �Complemento baixo(2)
�Visual(8) �Hematúria(4) �Elevação DNA(2)
�N.craniano(8) �Leucocitúria(4) �Febre(1)
�Cefaléia(8) �Novo rash malar(2) �Plaquetopenia(1)
�Vasculite(8) �Alopécia(2) �Leucopenia(<3.000)(1)
�Artrite(4) �Nova úlcera oral/nasal(2)

 FAVOR SOLICITAR

Laboratório Central: Hemograma, glicose, T4 livre, TSH,  creatinina, urina I, proteinúria 24h,
colesterol total, HDL, LDL,Triglicérides e βHCG sérico (mulheres em idade fértil).

LIM-17: FAN, DNA, ENA, Sm, Ro, La, CH100, C3, C4, anticardiolipina e anti-LPL.

Etiqueta
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Anexo - 2

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA

 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Instruções para preenchimento no verso)

_______________________________________________________________

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
RESPONSÁVEL LEGAL

1. NOME DO PACIENTE .:..................................................... ...........................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F �
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ..................................................... Nº ............... APTO: ..................
BAIRRO:  .................................... CIDADE  .........................................................
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) .............................

2.RESPONSÁVEL LEGAL ...................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .........................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :...........SEXO:  M �   F �
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: .............................................................................. Nº ................... APTO: .............................
BAIRRO: ............................................................... CIDADE: ......................................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................
____________________________________________________________________________________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  Anticorpos anti-lipoproteína lipase no lúpus eritematoso
sistêmico

PESQUISADOR: Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfá

CARGO/FUNÇÃO: Profa. Titular  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº  42708

UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Reumatologia do HCFMUSP

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:

SEM RISCO � RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO �
RISCO BAIXO � RISCO MAIOR �

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)

4.DURAÇÃO DA PESQUISA :  2 anos

____________________________________________________________________________________
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       III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE
OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO:

1. justificativa e os objetivos da pesquisa
O propósito deste estudo é testar se existe no soro de pacientes com lúpus
anticorpos contra uma proteína que é importante que controla os níveis de
gordura no sangue que poderia ser responsável pelo seu aumento. Este
trabalho terá um grupo controle de 50 pacientes com hipertrigliceridemia
sem doença auto-imune.

2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a
identificação dos procedimentos que são experimentais
Somente a coleta de sangue, o restante dos testes padronizados para a
análise desta proteína no sangue.

3. desconfortos e riscos esperados
Dor e hematoma eventuais no local.

4. benefícios que  poderão ser obtidos
Caso se descubra o anticorpo, haverá formas melhores para tratar o
aumento da gordura no sangue de pacientes com hipertrigliceridemia. Caso
não se encontre, o resultado não trará benefício algum.

5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o
indivíduo

Não há
_______________________________________________________________

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO:

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos,
riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir
eventuais dúvidas.
Para as questões sobre seus direitos como indivíduo do estudo, entre em
contato com a Comissão de Ética do seu Hospital, no telefone 3069.6442.
Para perguntas sobre o estudo, entre em contato com o médico do estudo
Dra. Eloisa Bonfá no telefone: 3066.7492.

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar
de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da
assistência.

Sua participação neste estudo é voluntária. Você pode escolher não fazer
parte deste estudo, ou ainda, pode deixá-lo a qualquer momento. Você não
perderá qualquer benefício a que tenha direito.
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3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.

Se você concordar em participar destes estudo, seu nome será mantido em
sigilo. A menos que sejam requisitados por lei, apenas o investigador e sua
equipe, comitês de ética e inspetores das agências governamentais
regulatórias irão ter acesso direto aos seus registros médicos para verificar a
informação do estudo.

4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à
saúde, decorrentes da pesquisa.

Não há risco

5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da
pesquisa.

Não há danos que justifique

_______________________________________________________________
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES
ADVERSAS.

Pesquisador Responsável:
Dra. Eloisa Bonfá (Tel: 3066.7490)

Pesquisadores:
Dr. Eduardo Ferreira Borba Neto
Dra. Vilma dos Santos Trindade Viana
Dr. Jozélio Freire de Carvalho
Cleonice Bueno
_______________________________________________________________

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

______________________________________________________________

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo
de Pesquisa

São Paulo,                    de                            de 20        .

___________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

(carimbo ou nome Legível)



33



34



35



36



37



38


	FAVOR SOLICITAR
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