INQUÉRITO SEROLÓGICO NACIONAL 2015-2016

Responsabilidade e Parcerias
Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, através do Departamento de Doenças
Infeciosas, em parceria com “Laboratório Dr. Joaquim
Chaves” e com “LABCO - Rede de Diagnósticos”.
Estudo aprovado pela Comissão de Ética para a Saúde
do Instituto Ricardo Jorge

Esclarecimento de dúvidas
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Serológico

Nacional

Pelo técnico(a) que lhe irá propor a participação ou
contactando a coordenadora do estudo:
Dr.ª Paula Palminha
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
Departamento de Doenças Infeciosas
Av. Padre Cruz
1649-016 Lisboa
Telefone: 217 508 173
e-mail: isn@insa.min-saude.pt

Financiamento:
O ISN beneficia de apoio
financeiro da Islândia,
Liechtenstein e Noruega
através das EEA GRANTS

INFORMAÇÕE S
SOBRE O ESTUDO

O que é o Inquérito Serológico
Nacional (ISN) e para que serve?

Participação de menores de idade
Os menores só podem participar no ISN para doenças evitáveis
pela vacinação. O consentimento escrito será dado pelos Pais
ou outro adulto por eles responsável.

Portugal tem desde 1965 o Programa Nacional de Vacinação
(PNV). Com o PNV pretende-se proteger a população contra
algumas doenças graves causadas por vírus ou bactérias.
De tempos a tempos, é preciso saber se as pessoas vacinadas
estão realmente protegidas contra as doenças que se pretende
evitar. Para isso é preciso fazer uma análise ao sangue e verificar se existem determinados anticorpos, que são uma forma
de defesa do nosso organismo, processo a que se chama
“avaliação do estado imunitário”.
O Inquérito Serológico Nacional 2015-2016 vai permitir
conhecer o estado imunitário da população para as doenças
contempladas no PNV. Este conhecimento é essencial para
escolher quais as vacinas que devem fazer parte do Programa
bem como a idade e o número de doses que devem ser administradas.
Simultaneamente, de forma independente, vai decorrer um
estudo para conhecer a percentagem de pessoas portadoras
de outras doenças infeciosas, ainda sem vacinas, tais como a
infeção VIH, a hepatite C, a Sífilis e a infeção por Clamídia. Estas
doenças, que são transmissíveis mas têm tratamento, podem
passar despercebidas por geralmente não originarem sintomas.

Como pode participar
A participação é voluntária. Pode optar por participar nos dois
estudos ou só num deles, mas para participar tem de dar o seu
consentimento por escrito.
Como vem fazer análises pedidas pelo seu médico, a sua participação no(s) estudo(s) só implica que lhe seja tirado um pouco
mais de sangue (uma quantidade muito reduzida) e seja utilizado
parte do excedente da urina que recolheu para as suas análises.
Este procedimento não lhe causará qualquer dano e servirá
para avaliarmos o seu estado imunitário através da pesquisa de
anticorpos que as vacinas ou as infeções originaram.

Onde pode participar
O recrutamento de participantes e a colheita de sangue são
efetuados nos laboratórios de análises clínicas parceiros neste
estudo ou seus postos de colheita: Laboratório Dr. Joaquim
Chaves e LABCO.

Direitos dos participantes
A participação é voluntária e confidencial. Pode recusar participar
sem dar justificação e sem que isso tenha qualquer implicação
nas análises que vem realizar.

Confidencialidade dos dados pessoais
Garantimos a confidencialidade dos dados de identificação e o
anonimato nos resultados obtidos. Quem realiza as análises e
avalia os resultados não terá qualquer conhecimento da identificação do participante.

Benefícios da participação
Estes benefícios incluem a satisfação pessoal de contribuir para
os ganhos no conhecimento em Saúde a nível da comunidade e
para a avaliação do PNV.
A participação no estudo de outras infeções transmissíveis,
ainda sem vacinas mas com tratamento disponível, permitirá
aos participantes que manifestaram a vontade em ser contactados, o conhecimento precoce da infeção, quando presente, o
início do tratamento e os consequentes ganhos em saúde a
nível individual.

A sua participação é importante para todos nós!

