REGISTO NACIONAL DE DOENÇAS RARAS: UM
ATO SIMPLES DA RESPONSABILIDADE DE TODOS
A existência do registo de doentes é fundamental para o avanço na investigação em doenças raras, mas também para
poder organizar os recursos de saúde das zonas onde se encontram esses doentes.
A organização de uma rede de centros de referência para doenças rara é
essencial para garantir igualdade de acesso de todos os doentes aos cuidados
de saúde. No entanto, para gerir essa rede é essencial saber quantos doentes
existem e quais são a suas características, entre outros aspetos.
O registo Nacional de Doenças Raras em Espanha está focado nos dados e
necessidades das pessoas a quem foi diagnosticada qualquer das doenças que
se consideram raras, ou de baixa prevalência.
O registo está aberto a todos os doentes/famílias com doenças raras que
garante os requisitos de confidencialidade e vigilância dos dados pessoais de
uma instituição pública de referência como é o Instituto de Saúde Carlos III. O
registo está declarado na Agência Espanhola de Proteção de Dados.
Adicionalmente, este registo oferece a possibilidade de completar dados não
estritamente clínicos. Por exemplo, inclui escalas de qualidade de vida dos
doentes, o que pode ajudar a conhecer melhor a necessidades dos doentes
com doenças raras que se registem.
Nestes questionários tenta-se avaliar o grau de dependência do doente, o consumo de medicamentos e recursos de
saúde. O poder conhecer em primeira mão quais são a dificuldades dos doentes pode facilitar a elaboração de estratégias
públicas que permitam melhorar a assistência a estes doentes, e isso é muito importante.

REGISTA-TE, É SIMPLES E MUITO ÚTIL
Como antevisão do dia 28 de fevereiro de 2014, Dia Internacional das Doenças
Raras, queremos promover o registo no Registo Nacional de Doenças raras
fazendo uma verdadeira campanha de consciencialização entre todos os
utilizadores da “guia Metabólica” e a todos aqueles que possam difundir a
iniciativa e que residam em Espanha.
Registar-se é simples e, uma vez aberta a conta, também facilita o contacto
com associações, informações relevantes sobre grupos de investigação, estudo
em curso, medicamentos órfãos, estatísticas e informação sobre procedimentos
que podem ser relevantes para as doenças raras.
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Na Guia Metabólica pensamos que criar um registo o mais exaustivo possível que permita avançar no conhecimento
destas doenças e na melhor organização dos recursos é tarefa de todos.

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO REGISTO NACIONAL DE DOENÇAS RARAS?
•
•
•

•

Criar um sistema de informação que permita a todos os doentes obter informação sobre recursos de saúde, recursos
de investigação e informação geral sobre a doença rara concreta que lhe foi diagnosticada.
Melhorar o conhecimento sobre os fatores que intervêm para a manifestação da doença rara e a sua distribuição no
país (Espanha).
Promover e colaborar na investigação em Doenças Raras em geral, e em particular em todas aquelas sobre as que se
possa atuar, já que, apesar do Registo ser um registo geral para todas as doenças raras, também deve servir como
registo particular de cada uma delas.
Contribuir na tomada de decisões sobre medidas sociais, sanitárias e de política científica.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS PARA O DOENTE?
As pessoas que fazem parte do Registo nacional de Doenças Raras poderão:
•
•
•
•

Contribuir para o melhor conhecimento da sua doença e aumentar as possibilidades de investigação
Dispor de informação atualizada sobre a sua doença: novas descobertas, recursos de saúde e investigação,
tratamentos específicos e outros.
Participar em questionários sobre a qualidade de vida, uso de medicamentos e outras questões de interesse.
Participar em estudos específicos, através do Registo Nacional de Doenças Raras e do Biobanco de Doenças raras, e
receber informação sobre os resultados
obtidos nos ditos estudos.

COMO É QUE ME POSSO
REGISTAR?
Há três opções:
1. Por Internet: entrando na página web
doRegistro. Uma vez dentro, seleciona
Registro e de seguida escolhe a
opção Registro Web.
De seguida, completa os campos necessários e segue as instruções indicadas.
2. Por correio postal: entrando na página web del Registro. Uma vez dentro, seleciona Registro e de seguida escolhe a
opção Registro postal.
Este botão permite descarregar uma ficha de inscrição e um consentimento informado que se devem enviar,
juntamente com o atestado médico em que figure o diagnóstico clínico, para a la seguinte direção:

UNIDADE DE DOENÇAS METABÓLICAS- HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Instituto de Salud Carlos III
Instituto de Investigación de
Enfermedades Raras
Avda.Monforte de Lemos, 5, Pabellón 11
28029 Madrid
3. Por telefone: ligando para os números 91
822 2050 ou 91 822 2032

Projeto: As Doenças Metabólicas Raras em Português, um projeto APCDG & Guia Metabólica.
Apoio económico: "Para ti, sempre: um CD de música, uma vida CDG”, coordenado pela APCDG em 2014 e
realizado em conjunto com famílias, amigos e profissionais CDG.
Coordenação da tradução: Vanessa Ferreira (Associação Portuguesa CDG e outras Doenças Metabólicas
Raras, APCDG, Portugal), Mercedes Serrano e Maria Antónia Vilaseca (Guia Metabólica).
Traduçao: Dulce Quelhas, Assessora de Genética, Unidade de Bioquímica, Genética Centro de Genética
Médica Jacinto de Magalhães Centro Hospitalar do Porto, EPE, Portugal.
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