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DADOS DO PARECER

As informações descritas nos campos “Apresentação do Projeto”, “Objetivo da Pesquisa” e “Avaliação dos

Riscos e Benefícios” foram retiradas dos documentos e arquivo - Informações Básicas da Pesquisa.

A pandemia atual é causada pelo betacoronavirus 2 que pode causar sindrome respiratória aguda grave

(derivado do inglês severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e a doença infecciosa

causada por este agente

tem sido denominada de doença do Coronavírus 2019 (COVID19) pela organização mundial de Saúde

(OMS)5.A maioria dos acometidos pela

COVID-19 evoluem com gripe leve, pneumonia sem complicações. Em torno de 20%, pneumonias

complicadas podem evoluir para insuficiência

respiratória e choque séptico, com alto desfecho fatal . Há crescente conjunto de evidências que a

gravidade de sua manifestação clínica está

associada a idade e presença de comorbidades.O .Coronavírus humanos é uma família de vírus que o

principal tropismo é pelo sistema respiratório e tem nas

vias aéreas superiores e pulmão as principais manifestações.. Porém outros sistemas como o trato

digestório, fígado e sistema nervosos também

tem potencial de acometimento em humanos11. Para o SN, as evidências são originadas principalmente de

estudos experimentais e de alguns
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casos relatados. Estudos experimentais realizados por meio de cultura celular de linhagens neurais

evidenciam invasão de células

oligodendrocíticas e gliais pelo Coronavirus 229E e OC4312. Experimentos in vivo  também têm reforçado o

neurotropismo por meio de estudos com

animais e o desenvolvimento de encefalites induzidos por coronavirus13. Além de demonstrar que a

infecção pode ser aguda e persistente14

Adicionalmente, em humanos com infecção por SARS-CoV há relato de polineuropatia e miopatia de doente

crítico, convulsão tônico-clônica

generalizada inclusive com demonstração do virus no liquor.       Portanto, potencial para invasão do sistema

nervoso SN tem sido demonstrado por

quase todos betacoronavirus incluindo SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV229E, HCoV OC43, virus da hepatite

e vírus da encefalomielite

hemaglutinante suína podendo induzir patologias neurológicas em modelos experimentais11. A atual

pandemia do COVID-19 trouxe mais

sinalizações experimentais in vivo15 e clínicas do neurotropismo do coronavírus em humanos,

particulamente com manifestações de acidente

vascular encéfalico, alteração da consciência e lesão muscular16. Dessa forma, consideramos justificado

estudo que aborde os aspectos clínicos,

de imagem, eletroneuromiográficos e da quebra de barreira hematoencéfalica para melhor conhecer como

se manifesta a neuroinvasão do sistema nervoso. pelo vírus SARS-CoV-2. Este projeto é monocentrico de

abrangência nacional e

utilizará um sistema para recebimento, edição e armazenamento de dados, o Registro Brasileiro de Doenças

Neurológicas (REDONE-BR) com

projeto em andamento sob o CAAE 62361216.0.0000.5411 aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da

Faculdade de Medicina de Botucatu,

UNESP e patrocinado pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN), liberado desde janeiro de 2017. Este

sistema modular possui já abas

informativas sobre dados pessoais e geoespaciais, diagnóstico e capacidade funcional e uma aba para

receber novos projetos. Neste projeto guarda

chuva, a adesão do neurologista por meio do aceite é oferecida online e as dos pacientes, em papel. O

médico fará cadastro colocando nome,

CRMUF, local de trabalho (SUS, convênio ou particular) e email. Serão coletados dados de identificação do

paciente similar ao que é utilizado pelos
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sistemas datasus, nome completo, data de nascimento e nome da mãe para permitir cruzamento de dados

futuros com os sistemas de internação e

óbito. Além disso, dados sobre sexo, cor da pele e etnia e o local de moradia, dados de imagens, liquor e

manifestações clínicas serão coletados.

Análises Estatísticas Estatística descritiva será utilizada para descrever as características do grupo de

participantes. Os resultados esperado são

Identificação das características clínicas, de imagem, de ENMG e quebra de barreira de pacientes

infectados por corona vírus e evoluindo com

neuroinvasão. Informações colhidas de um grande grupo de 100 pacientes poderão dar informações

valiosas que repercutiram no manejo de pacientes

futuros.

Tamanho da amostra: 100 participantes (2 grupos de 50 participantes)

Avaliar a invasão do sistema nervoso em brasileiros com infecção pelo coronavirus.

Objetivo Secundário:

1. Avaliar a neuroinvasão pelo Coronavirus por meio das manifestações neurológicas em paciente positivos.

- Subestudo1 MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS NA COVID19

.Avaliar a neuroinvasão pelo Coronavirus por meio de manifestações clínicas, eletroneuromiografia e liquor

2.Avaliar a neuroinvasão pelo Coronavirus por meio das alterações das imagens do sistema nervoso em

pacientes positivos.

Subestudo ‘NEURORADIOLOGIA NA COVID19 – RM E TC

3. Avaliar a incidência de "estados gripais" Coronavirus ou não em coortes com doenças autoimunes,

particularmente EM e DENMO sob uso de

imunossupressores e imunomoduladores - perspectiva do médico e serviços de saúde, em teletrabalho, em

busca ativa ou demanda espontânea

Subestudo - IMPACTO DA COVID19 NA ESCLEROSE MÚLTIPLA E DESORDENS DO ESPECTRO DA

NEUROMIELITE OPTICA EM TEMPO

REAL

4. Avaliar a incidência de "estados gripais" Coronavirus em pacientes com doenças neurológicas

autoimunes sob o uso de imunossupressores e
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imunomoduladores - perspectiva do paciente por meio de sistemas online em situação de restrição das

atividades, sob o mantra “fique em casa”.

Subestudo - EM / NMO COVID19

5. Avaliar pacientes brasileiros com COVID19 e esclerose múltipla para comparar com pacientes em

situação similar em banco de dados de outros

países.

Subestudo COVID19 E ESCLEROSE MÚLTIPLA

6. Avaliar manifestações neurológicas com COVID19, DENGUE E ZIKA em pacientes com esclerose

múltipla

Subestudo COVID19, DENGUE, ZIKA – MANIFESTAÇÕES NO SISTEMA NERVOSO

7. Avaliar a preferência dos pacientes com relação à apresentação do termo de consentimento livre e

esclarecido - sonoro, digital e escrito

Subsestudo Termo de consentimento livre e esclarecido – visão do paciente em tempos de pandemia

COVID19

Mínimos riscos relacionados a procedimento necessários para a condução clínica do paciente. Nenhum

exame será realizado sem que seja necessário para a condução do caso.

Benefícios:Não haverá beneficio individual para o paciente. Porém, haverá contribuição para a compreensão

do impacto da COVID19 no sistema nervoso

central e em pacientes com EM/NMO em uso de imunossupressores

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Pesquisa importante para o conhecimento da ação do coronavírus  COVID19 no Sistema Nervoso Central,e

em pacientes com EM/NMO em uso de imunossupressores. Terá como desfecho a caracterização das

manifestações do sistema nervoso central e periférico em pacientes brasileiros com infecção pelo SARS-

CoV2: clinica, imagem e

laboratorial e como desfecho Secundário a caracterização da gravidade das manifestações neurológicas ;

identificação se há alguma droga específica usada no tratamento de pacientes com esclerose múltipla e

neuromielite óptica que contribua para a gravidade da COVID19; Caracterização dos fatores de risco para a

gravidade da COVID19. Custo de R$11.000,00. Financiamneto: ACADEMIA BRASILEIRA DE

NEUROLOGIA.
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A pesquisadora propõe aplicação de TCLE, que será obtido por meios digitais (e-mail, whatsapp, chat) e

sonoro (vídeo por whatsapp), considerando a excepcionalidade da situação atual. O TCLE, tanto para com

os pesquisadores,assim como para os pacientes estão elaborados de forma clara,com todas as informações

pertinentes. Foram anexados neste parecer os documentos de anuência do HCFMB e folha de rosto

devidamente assinada.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

apresentar relatório final de atividades após finalização da pesquisa.

Recomendações:

Diante do exposto, o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Botucatu (CEP-FMB) manifesta-se pela

aprovação do projeto.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Diante do exposto, o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Botucatu (CEP-FMB) manifesta-se pela

aprovação do projeto.

O projeto de pesquisa deverá ser iniciado após aprovação do CEP-FMB.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Outros AnuenciaHcSipe1132020.pdf 27/04/2020
23:34:21

SILVANA ANDREA
MOLINA LIMA

Aceito

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1529164.pdf

25/04/2020
18:31:27

Aceito

Folha de Rosto FolhaDeRostoAssinada.pdf 25/04/2020
18:30:28

DORALINA
GUIMARAES BRUM
SOUZA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_COVID19_medico_online_enviad
oPB.pdf

25/04/2020
17:12:48

DORALINA
GUIMARAES BRUM
SOUZA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_acima_18anos_projetoCOVID19_
enviado_PBrasil_pdf.pdf

25/04/2020
17:11:36

DORALINA
GUIMARAES BRUM
SOUZA

Aceito

Declaração de
concordância

TermoDeAnuenciaInstitucional.pdf 25/04/2020
01:31:14

DORALINA
GUIMARAES BRUM
SOUZA

Aceito

Projeto Detalhado Projeto_detalhado_covid19_2204_PD 23/04/2020 DORALINA Aceito
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BOTUCATU, 27 de Abril de 2020

SILVANA ANDREA MOLINA LIMA
(Coordenador(a))

Assinado por:

/ Brochura
Investigador

F.pdf 20:15:17 GUIMARAES BRUM
SOUZA

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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