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1. SOBRE O DOCUMENTO

Este documento é um guia de diretrizes com o objetivo de orientar a entrada

de novos centros de saúde, que atendem pacientes com doenças raras, no projeto

Rede nAcional de doenças raRAS (RARAS). Inicialmente, para familiarizar as

instituições interessadas, organizamos as seções seguintes que se concentraram

em apresentar o projeto de pesquisa, a plataforma de coleta de dados, os centros

que já participam do projeto, alguns formulários/instrumentos de coleta de dados

utilizados, nosso portal web e algumas análises de dados. Além das publicações

científicas provenientes do projeto até o ano de 2022.

Após estes conteúdos introdutórios, descrevemos todo processo estruturado

para a entrada de novos centros no projeto RARAS. Dessa forma, caso deseje

apenas verificar as diretrizes para novos centros, acesse o tópico 8:

8. DIRETRIZES PARA ENTRADA DE NOVOS CENTROS.

2. PROJETO RARAS

O projeto RARAS tem como principal objetivo a realização de um inquérito de

representatividade nacional acerca da epidemiologia, quadro clínico, recursos

diagnósticos e terapêuticos e custos relativos a indivíduos com doenças raras de

origem genética e não genética no Brasil. Isto está sendo realizado a partir da

criação de uma rede nacional de vigilância epidemiológica composta por Serviços de

Referência em Doenças Raras (SRDRs), Hospitais Universitários (HUs) e Serviços

de Referência em Triagem Neonatal (SRTNs). Os objetivos específicos do projeto

são:

● Consolidar uma Rede Nacional de Doenças Raras com participação de

SRDRs, HUs e SRTNs do Brasil, para construção de uma base de dados

nacional de doenças raras;

● Desenvolver uma base de dados nacional de doenças raras com dados da

Rede Nacional de Doenças Raras, abrangendo todas as regiões do Brasil;



● Padronizar os dados sócio-demográficos, epidemiológicos, clínicos

(diagnóstico e de evolução, utilizando ontologia internacional) e terapêuticos

em toda a rede de atendimento criando um registro nacional de doenças raras

com fins de fornecer parâmetros para estudos de história natural da doença,

carga de doença, efetividade em vida real, custo-efetividade e impacto

orçamentário;

● Identificar a forma de acesso ao diagnóstico e tratamento para as doenças

raras, incluindo o tipo de tratamento realizado e a proporção de pacientes

recebendo tratamentos específicos custeados pelo SUS, pela Saúde

suplementar, por meio de recursos próprios, por meio de estudos clínicos ou

por meio de judicialização;

● Mapear recursos diagnósticos e tecnológicos existentes na Rede Nacional de

Doenças Raras;

● Mapear a disponibilidade de profissionais capacitados para o atendimento de

pacientes com doenças raras no território nacional (incluindo capacidade de

realização de  aconselhamento genético);

● Constituir uma rede de centros parceiros capazes de desenvolver estudos

colaborativos em doenças raras futuramente;

● Elaborar um Atlas Brasileiro Online de Doenças Raras sendo a base para um

observatório e vigilância para doenças raras;

● Desenvolver informações integradas de epidemiologia, desfechos clínicos

(inclusive preferências sociais - utilidade), qualidade de vida relacionado à

saúde, mensuração de custos diretos e indiretos, no contexto da jornada

assistencial, incluindo o diagnóstico e tratamento dos pacientes com doença

rara, e de um sistema informatizado de apoio à gestão baseada nos preceitos

de valor – incluindo dashboard gerenciais com parâmetros clínicos e

econômicos para suporte à gestão de valor no paradigma de Porter.

3. PLATAFORMA REDCAP

A plataforma REDCap (https://redcapbrasil.com.br/) é utilizada para dar

suporte às etapas de coleta de dados do inquérito de representatividade nacional

proposto, e também das informações necessárias para mensuração de custos

https://redcapbrasil.com.br/


diretos e indiretos, no contexto da jornada assistencial, seguindo a metodologia de

gestão baseada nos preceitos de valor e utilizando dashboards gerenciais com

parâmetros clínicos e econômicos para suporte à gestão de valor (JAV-Raras).

Assim, o REDCap é uma ferramenta de captura eletrônica de dados de

pesquisa baseada na web, utilizada por pesquisadores de todo o mundo para coletar

dados estruturados para análise estatística e condução de pesquisas clínicas.

Instrumentos de coleta, denominados eCRFs (do inglês, electronic Case Report

Forms) serão a interface entre usuário e software para a coleta dos dados clínicos

do projeto RARAS. Na seção 5, são apresentados exemplos visuais de eCRFs.

A Equipe de Gerenciamento de Dados e Tecnologia da Informação do projeto

RARAS fornece toda a infraestrutura computacional, materiais didáticos,

treinamentos e monitoria para que os centros participantes possam coletar dados de

qualidade de maneira coordenada e transparente, visando sempre representar o

cenário brasileiro de doenças raras da maneira mais adequada e fidedigna possível,

minimizando vieses e fornecendo indicadores epidemiológicos de qualidade.

Além disso, são disponibilizados dois canais diretos de comunicação com os

centros participantes, visando resolução de problemas ou dúvidas de natureza

técnica ou clínica, conforme descrito na seção 9 deste documento.

4. CENTROS PARTICIPANTES

Este projeto multicêntrico conta atualmente com 38 centros de saúde

participantes, de todas as cinco regiões do Brasil, que atendem indivíduos com

doenças raras. Estes centros coletam dados locais, contribuindo para a

representação do cenário de doenças raras no Brasil à nível nacional.

Dessa forma, estamos conduzindo um inquérito nacional proposto. Gerando e

disponibilizando indicadores capazes de ampliar o conhecimento sobre o domínio

clínico e gerencial de doenças raras em todo território brasileiro.

Sendo possível assim, fornecer subsídios informacionais para orientar

adequadamente a elaboração de políticas públicas, gestão e planejamento em

saúde e alocação de recursos públicos. Visando atender às demandas de saúde da

população na área de doenças raras e otimizar e dar suporte aos objetivos da

Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras no Brasil, que prevê



atendimento integral e universal aos indivíduos com doenças raras no Brasil. Os

centros de saúde que fazem parte do projeto RARAS atualmente estão descritos na

Tabela 1.

Tabela 1 - Centros Participantes do Projeto RARAS

ACROMEGALIA - IP/USP

APAE - ANÁPOLIS

APAE - CAMPO GRANDE/MS

APAE SALVADOR

CEDEDA

CESUPA - BELÉM/PA

CODAJAS-SUSAM

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

FUNDHACRE - CER

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

HOSPITAL BETTINA FERRO DE SOUZA

HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

HOSPITAL DE APOIO DE BRASÍLIA

HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS

HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN

HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO

HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II

HOSPITAL MATERNO INFANTIL BRASÍLIA

HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA

HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP - SÃO PAULO/SP

HOSPITAL UN. ALCIDES CARNEIRO

HOSPITAL UN. CLEMENTINO FRAGA FILHO

HOSPITAL UN. JÚLIO MULLER

HOSPITAL UN. LAURO WANDERLEY

HOSPITAL UN. MARIA PEDROSSIAN

HOSPITAL UN. PROF. EDGAR SANTOS

HOSPITAL UN. WALTER CANTÍDIO

IFF/FIOCRUZ

INSTITUTO DA CRIANÇA - FM USP/SP

INSTITUTO JÔ CLEMENTE

MATERNIDADE BÁRBARA HELIODORA



MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA - MCO/UFBA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO (HU PEDRO ERNESTO)

Fonte: Rede Nacional de Doenças Raras

Portanto, cada um desses centros participantes coletam dados a nível local,

através de formulários (eCRFs) implementados na plataforma REDCap. Os dados

são capturados e armazenados, sendo então utilizados para a construção de um

Banco de Dados Nacional de Registros de Doenças Raras. A seguir,

disponibilizamos alguns exemplos de eCRFs para visualização.

5. FORMULÁRIOS DE COLETA DE DADOS

Nesta seção, vamos utilizar 2 formulários padrões para fins de exemplo:

Identificação e Diagnóstico. No formulário de Identificação, dados pessoais, sociais e

demográficos dos pacientes/participantes são requisitados (todos os centros

participantes devem possuir a documentação regularizada em relação ao Comitê de

Ética em Pesquisa local, conforme seção 8.1 deste documento). Lembrando também

que todas as premissas e exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

(LGPD) são previstas e cumpridas no projeto RARAS.

A seguir, a Figura 1 exibe o exemplo de um formulário de Identificação.



Figura 1 - Formulário de Identificação

Fonte: Rede Nacional de Doenças Raras

Este formulário é o ponto de partida para a coleta de dados de um

paciente/participante no projeto RARAS. Posteriormente, outros formulários em

relação a este mesmo registro são requisitados, como por exemplo, os formulários

de Diagnóstico, Comorbidades, Internação e Tratamento. A seguir, apresentamos a

visualização do formulário de Diagnóstico.



Figura 2 - Formulário de Diagnóstico

Fonte: Rede Nacional de Doenças Raras

O objetivo deste formulário é mapear as informações de diagnóstico do

paciente participante. Este formulário é repetível para cada paciente participante,

pois um mesmo paciente pode possuir mais de um diagnóstico de doença rara.

Cada formulário da coleta de dados do estudo é pensado de modo a

minimizar vieses e representar o cenário brasileiro de doenças raras de maneira

fidedigna. Para isso, utilizamos padrões informacionais e terminológicos validados

internacionalmente, como por exemplo a Classificação Internacional de Doenças -

10ª Revisão (CID-10), ORPHAcode ou Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)

para classificação de doenças, e Human Phenotype Ontology (HPO) para

mapeamento de sintomas.

Assim, juntamente com nossa monitoria de dados, garantimos a qualidade

dos dados inseridos no sistema. Os formulários são responsivos e amigáveis,

facilitando a inserção de dados. Além disso, é fornecida toda infraestrutura técnica e

documental para suporte a esses processos.

Através dessa sequência de preenchimentos, coletamos dados

epidemiológicos para a construção da rede e da base de dados nacional proposta.

Algumas análises realizadas com base nestes dados são publicadas em nosso

portal web, o Portal Brasileiro de Doenças Raras.



6. PORTAL BRASILEIRO DE DOENÇAS RARAS

O Portal Brasileiro de Doenças Raras é um produto do projeto RARAS,

essencial para a concretização da Rede Nacional de Doenças Raras, promovendo a

capacidade de suporte à disponibilização, visualização e análise de dados

epidemiológicos de doenças raras para todas as regiões do país. Assim, a partir

desses elementos informacionais, é possível gerar, compartilhar e disseminar

conhecimento e inteligência em saúde para subsidiar o planejamento público nessa

área e auxiliar decisões clínicas e gerenciais baseadas em evidências consistentes.

A Figura 3 apresenta a página inicial do portal.

Figura 3 - Página Inicial do Portal Brasileiro de Doenças Raras

Fonte: Rede Nacional de Doenças Raras

Esse website pode ser verificado na íntegra através do seguinte endereço

web: https://raras.org.br/. Nosso portal web foi construído seguindo as diretrizes da

Organização Mundial de Saúde (OMS) para Observatórios de Saúde e do Ministério

https://raras.org.br/


da Saúde do Brasil para informatização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Contemplando também os padrões recomendados pelo World Wide Web

Consortium (W3C) e pela Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Com

estrutura amigável e multilíngue, navegação fluida e adaptação para computadores

e dispositivos móveis.

Nosso plano de análise de dados abrange todos os requisitos para atingir os

objetivos gerais e específicos do projeto. Por exemplo, na Figura 4 é possível

observar as diferentes situações dos diagnósticos de pacientes atendidos nos

serviços de doenças raras da rede, que podem ser: diagnóstico confirmado,

diagnóstico suspeito, ou sem diagnóstico definido. E na Figura 5 podemos verificar

os momentos dos diagnósticos desses pacientes, que podem ser: pós-natal,

neonatal, pré natal, ou sem informação.

Figura 4 - Distribuição do status do diagnóstico

Fonte: Rede Nacional de Doenças Raras



Figura 5 - Distribuição do momento do diagnóstico

Fonte: Rede Nacional de Doenças Raras

Geramos também mapas dinâmicos, com filtros para consultas

personalizadas. No mapa apresentado na Figura 6, por exemplo, é possível

selecionar uma doença rara por meio de uma de suas variáveis   (nome da doença,

CID-10, OMIM, ORPHAcode) e verificar como é a distribuição da doença

selecionada em todas as regiões do Brasil. Neste exemplo, a doença rara

selecionada é a Fenilcetonúria (ORPHAcode - 716,0). Podemos observar que a

região Sudeste possui o maior número de casos diagnosticados desta doença rara

durante o período de estudo referente à fase retrospectiva do projeto.



Figura 6 - Distribuição geográfica de diagnóstico

Fonte: Rede Nacional de Doenças Raras

Todas as análises disponibilizadas publicamente podem ser conferidas na

íntegra através do website do portal. Assim, o projeto RARAS já gerou publicações

de artigos científicos em revistas de alta relevância para a área de doenças raras e

saúde digital, além de um capítulo de livro publicado e também apresentações em

eventos e conferências nacionais e internacionais.

7. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

A Tabela 2 descreve as publicações científicas provenientes do projeto

RARAS até o ano de 2022.



Tabela 2 - Artigos científicos publicados pela rede

TÍTULO AUTORES REVISTA/
LIVRO

DOI/URL

Mapping, Infrastructure, and Data
Analysis for the Brazilian Network
of Rare Diseases: Protocol for the
RARASnet Observational Cohort
Study

Alves D, Yamada DB,
Bernardi FA, Carvalho
I, Filho MEC, Neiva MB,
Lima VC, Félix TM

JMIR Res
Protoc

https://doi.org/10.2196/24826

Epidemiology of rare diseases in
Brazil: protocol of the Brazilian
Rare Diseases Network
(RARAS-BRDN)

Félix TM, de Oliveira
BM, Artifon M,
Carvalho I, Bernardi
FA, Schwartz IV, Saute
JA, Ferraz VE, Boa
Sorte N, Acosta A,
Alves, D

Orphanet
Journal of
Rare
Diseases

https://doi.org/10.1186/s13023-0
22-02254-4

The minimum dataset for rare
diseases in Brazil: a systematic
review protocol

Bernardi FA, Yamada
DB, de Oliveira BM,
Lima VC, Félix TM,
Alves D

Procedia
Computer
Science

https://doi.org/10.1016/j.procs.20
21.12.034

National Network for Rare Diseases
in Brazil: The Computational
Infrastructure and Preliminary
Results

Yamada DB, Bernardi
FA, Neiva MB, Lima
VC, Vinci ALT, de
Oliveira BM, Félix TM,
Alves D

Lecture Notes
in Computer
Science LNCS
- Springer

https://doi.org/10.1007/978-3-031
-08757-8_4

PCR78 JAV-Raras: Health-Related
Quality of Life (HRQOL) in Adults
with Osteogenesis Imperfecta (OI)
in Brazil: A Cross-Sectional Study
Using EQ-5D

Mainka FF, Montero
GF, Gargano L,
Salvador BC, Ogata G,
Félix TM, Nita M

Value in
Health

https://doi.org/10.1016/j.jval.202
2.04.1423

PCR112 JAV-Raras: Health-Related
Quality of Life (HRQOL) in Children
and Adolescents with
Osteogenesis Imperfecta (OI) in
Brazil: A Cross-Sectional Study
Using PEDSQLTM

Montero GF, Mainka
FF, Gargano L,
Salvador BC, Ogata G,
Félix TM, Nita M

Value in
Health

https://doi.org/10.1016/j.jval.202
2.04.1455

HSD110 JAV-Raras: Comparative
Analysis of Patient’s Costs
According to Clinical and
Therapeutic Protocol (PCDT) and
Current Clinical Practice for
Osteogenesis Imperfecta (OI) in
Brazilian Public Healthcare System

Azevedo C, Souza JS,
Gargano L, Salvador
BC, Ogata G , Félix TM,
Nita M

Value in
Health

https://doi.org/10.1016/j.jval.202
2.04.1110

PCR95 JAV-Raras: Assessing and
Communicating Value of Care with
Patient-Centered Outcomes and
Time-Driven Activity-Based
Costing Method: Analysis of
Osteogenesis Imperfecta in
Brazilian Public Healthcare System

Gargano L, Montero
GF, Salvador BC,
Schwartz ID, Ogata G,
Félix TM, Nita M

Value in
Health

https://doi.org/10.1016/j.jval.202
2.04.1438

Fonte: Rede Nacional de Doenças Raras
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https://doi.org/10.1186/s13023-022-02254-4
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https://doi.org/10.1007/978-3-031-08757-8_4
https://doi.org/10.1016/j.jval.2022.04.1423
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https://doi.org/10.1016/j.jval.2022.04.1455
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https://doi.org/10.1016/j.jval.2022.04.1110
https://doi.org/10.1016/j.jval.2022.04.1438
https://doi.org/10.1016/j.jval.2022.04.1438


8. DIRETRIZES PARA ENTRADA DE NOVOS CENTROS

A seguir, descrevemos todas as etapas para a entrada de novos centros no

projeto RARAS. Lembrando que os centros interessados devem ser,

impreterivelmente, serviços que atendem pacientes com doenças raras no Brasil

(critério básico de inclusão de centros no projeto).

8.1 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Local

Atualmente, o projeto RARAS encontra-se aprovado na Chamada no.

25/2019 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),

com o apoio do Ministério da Saúde do Brasil. Adicionalmente, todos os novos

centros interessados em participar do projeto RARAS devem solicitar o arquivo da

emenda atual à Equipe de Coordenação do projeto e submeter essa emenda aos

seus Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) locais, estes devem aprovar a

participação do centro no projeto.

Assim, o pesquisador responsável pelo centro deve comunicar a Equipe de

Coordenação sobre a aprovação do CEP local, enviando a documentação

necessária. Sendo tal procedimento um requisito obrigatório para a inserção de um

novo  centro no projeto.

Lembrando que no escopo do projeto RARAS todas as premissas da Lei

Geral de Proteção aos Dados Pessoais (LGPD) do Brasil são cumpridas pela equipe

de pesquisadores, e foram previstas e consideradas durante a elaboração dos

processos e protocolos de pesquisa. Para realizarmos interoperabilidade de dados e

ao mesmo tempo garantir todas as premissas de proteção aos dados pessoais,

utilizamos técnicas e soluções de anonimização, criptografia e hashing, conforme

descrito com maiores detalhes na emenda oficial do projeto.

8.2 Assinatura do Termo de Anuência Institucional

Além disso, os pesquisadores responsáveis dos centros aptos interessados

devem submeter a sua instituição de vínculo o Termo de Anuência Institucional (TAI),

onde a instituição deverá assinar o documento, informando assim que está ciente e

autoriza a participação do pesquisador no estudo. O TAI do projeto RARAS

encontra-se ao final deste documento como anexo (ANEXO 1).



Após a assinatura e aprovação, o pesquisador responsável do centro deverá

entrar em contato por e-mail com a Equipe de Gerenciamento de Dados e

Tecnologia da Informação do projeto (ver Canais de Comunicação, seção 9),

informando sobre a aprovação e anexando o TAI preenchido. A partir deste

momento a Equipe de Gerenciamento de Dados e Tecnologia da Informação irá

confirmar a aprovação ética do centro com a Equipe de Coordenação e

posteriormente dará acesso aos demais formulários que devem ser preenchidos

para inserção do centro no sistema do projeto.

8.3 Preenchimento dos Formulários de Levantamento Técnico e
Procedimentos e Recursos Humanos (Únicos por Centro)

Os centros que demonstrarem interesse em participar do projeto RARAS

devem preencher impreterivelmente dois formulários iniciais: Levantamento Técnico

e Procedimentos e Recursos Humanos. Estes formulários são fundamentais para

que a Equipe de Gerenciamento de Dados e Tecnologia da Informação do projeto

possa mapear os recursos disponíveis em cada localidade, e assim preparar

materiais, treinamentos e soluções técnicas, digitais e processuais adequadas para

as necessidades de cada centro participante. Estes formulários serão

disponibilizados online.

Posteriormente, um último formulário também deverá ser preenchido por

todos os colaboradores dos centros (pesquisadores responsáveis, bolsistas e

demais voluntários) que estarão envolvidos na etapa de coleta de dados do projeto.

8.4 Preenchimento do Formulário de Caracterização de Usuários (Único
por Usuário)

O formulário de Caracterização de Usuários visa checar características

técnicas específicas sobre os usuários que estão envolvidos na coleta dados do

projeto, como por exemplo, tempo de experiência em pesquisa, tempo de

experiência em outras atividades profissionais, afinidade com coleta de dados,

afinidade com plataformas e sistemas de informação em saúde, afinidade com

qualidade de dados de saúde, entre outras informações.

Tais informações serão utilizadas apenas com a finalidade de aperfeiçoar o

apoio e o suporte aos centros participantes do projeto, e seus usuários, visando



assim a obtenção de dados de qualidade para o projeto como um todo. O formulário

de Caracterização de Usuários também estará disponível online. Lembrando que

este formulário é único por usuário, ou seja, todos os usuários participantes dos

centros interessados devem preencher tal instrumento.

As respostas dos formulários mencionados acima serão utilizadas apenas

para o mapeamento das necessidades informacionais de cada instituição

participante. Sendo assim, o preenchimento é obrigatório, porém o resultado das

respostas não irá influenciar positivamente ou negativamente no processo de

entrada de um centro no projeto, servindo apenas para planejamento interno no

âmbito do projeto.

8.5 Participação dos Treinamentos de Coleta de Dados

A participação dos colaboradores dos centros nos treinamentos ministrados

online também é um requisito indispensável para todos os usuários. Cada

colaborador só poderá ter seu usuário criado no sistema do projeto após a

participação em pelo menos 1 treinamento online. Os principais tópicos abordados

nos treinamentos são:

● Uso da plataforma de coleta de dados

● Acesso

● Permissões

● Protocolo de coleta de dados

● Tipos de formulários

● Inserção e preenchimento de registros

● Edição e exclusão de registros

● Resolução de pendências

● Visualização de dados

● Exportação de dados e relatórios

Além dos treinamentos ministrados online conforme disponibilidade dos

colaboradores dos centros, também serão disponibilizados variados materiais

didáticos tutoriais com os conteúdos dos treinamentos em diferentes mídias.



8.6 Confirmação de Recebimento e Avaliação do Material Didático

Após a participação em no mínimo 1 treinamento, cada colaborador dos

centros participantes receberá os materiais didáticos tutoriais com todas as

informações detalhadas sobre a utilização da plataforma REDCap e sobre todos os

processos de coleta e análise de dados que envolvem o projeto RARAS.

Esse material será disponibilizado através de uma pasta compartilhada em

nuvem (GSuite - Google Drive). Esta pasta contém:

● 1 - Manual de Operações e Procedimentos (MOP):
Documento com todas as instruções para a coleta de dados prospectiva;

● 2 - Vídeos demonstrativos de processos:
Vídeos didáticos demonstrando os processos de coleta e análise de dados;

● 3 - Formulários físicos para impressão, se necessário:
Pasta contendo todos os formulários físicos que podem utilizados, se

necessário;

● 4 - Modelos de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):
Documento que deve ser apresentado ao participante do estudo, ou a pessoa

responsável por ele (um documento para cada caso), para que ele possa

confirmar seu consentimento em fazer parte da pesquisa;

● 5 - TCLEs - Boas práticas:
Manual de boas práticas para realização do upload dos TCLEs dos

participantes na plataforma de coleta de dados.

● 6 - Plano de gerenciamento de dados:
Documento que contém todos os processos, técnicas, métodos e tecnologias

utilizadas para coletar, armazenar, gerir, selecionar, processar e extrair dados

no projeto RARAS. Assim como o dicionário de dados, que contém a

descrição detalhada de todas as variáveis envolvidas nestes processos.

● 7 - Plano de análise de dados:
Documento complementar ao plano de gerenciamento de dados, que contém

todas as etapas, processuais e técnicas, realizadas durante as análises de

dados do projeto RARAS. Os processos descritos neste documento são

essenciais para realizar a transformação dos dados brutos coletados em

informação, conhecimento e inteligência em saúde. Assim, todos os centros



participantes poderão visualizar com transparência todas as análises

possíveis no projeto, e também sugerir novas análises relevantes.

Após o recebimento desses materiais, os colaboradores dos centros deverão

confirmar o recebimento e terão um prazo para avaliá-los. Enviaremos um link para

que os centros possam dar um feedback em relação ao material recebido e avaliado.

Após essa avaliação, os colaboradores receberão suas credenciais, usuário e

senha, para acesso à plataforma de dados do projeto RARAS. Durante todos os

processos que envolvem a participação dos centros, a Equipe de Gerenciamento de

Dados e Tecnologia da Informação do projeto irá dar suporte a qualquer tipo de

problema ou dúvida de natureza técnica, enquanto a Equipe Clínica do projeto irá

dar suporte a qualquer tipo de problema ou dúvida de natureza clínica.

9. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Todo serviço de suporte (técnico, clínico, processual, burocrático e ético)

oferecido aos centros participantes do projeto RARAS é realizado através de dois

canais de comunicação principais:

● Grupo de Coleta Clínica no Whatsapp

● E-mail de suporte (GSuite): suporte@raras.org.br

O link para acessar o grupo no Whatsapp será disponibilizado assim que os

colaboradores dos centros iniciarem o processo de coleta de dados no projeto. O

e-mail de suporte pode ser utilizado em qualquer etapa durante a participação do

centro no projeto.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desse modo, conforme os objetivos do projeto, a infraestrutura técnica e

processual apresentada constitui uma solução metodológica robusta e segura,

destinada à construção e gestão da Rede Nacional de Doenças Raras proposta e

seus serviços.

mailto:suporte@raras.org.br


Os processos apresentados resultam em um método confiável de coleta de

dados de saúde de qualidade e análise dos mesmos. De modo que as informações

possam refletir o real contexto das doenças raras em cada localidade do Brasil,

proporcionando assim subsídios para o esclarecimento, elucidação e mapeamento

de eventos e fenômenos de saúde ainda desconhecidos. Promovendo a geração de

conhecimento e inteligência em saúde para auxiliar o desenvolvimento e a

mensuração de políticas públicas adequadas às demandas da população em cada

região, para auxiliar a tomada de decisão com base em evidências no domínio de

doenças raras no Brasil.



ANEXO 1 - TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL

Papel timbrado

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL

A Instituição _______________________________________________________está ciente e

autoriza o pesquisador ___________________________________________a participar do

projeto Rede nAcional de doenças raRAS (RARAS) inserido no âmbito do Edital

CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº 25/2019 INQUÉRITO SOBRE PERFIL DE DOENÇAS RARAS NO

BRASIL e coordenado pela pesquisadora Têmis Maria Felix.

Local e data: _____________________________________________

_________________________________________________________

Assinatura e Carimbo da Instituição


