REGISTRO MULTICÊNTRICO DE PROCEDIMENTOS
OPERATÓRIOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUADRIL

Fundamentos do REMPRO-SBQ
- Os Registros Multicêntricos preveem a inclusão de todos os procedimentos objetos do registro, em várias instituições, selecionadas por características demográficas e geográficas,
de modo a melhor representar o universo da população que se pretende avaliar. Aplica-se,
com maior utilidade, em países mais populosos e de grande extensão em que o custo e
financiamento dos registros nacionais são fatores limitantes.
- Os Registros Multicêntricos têm a vantagem adicional de permitir a coleta de informações mais específicas, seja em relação aos pacientes, implantes e/ou aos procedimentos médicos objetos do registro, e assim diminuem os fatores de confusão envolvidos na
análise dos resultados. Estas características, além de permitir a avaliação e vigilância de
implantes, medicamentos e procedimentos médicos, também os habilitam para pesquisas
clínicas em Cirurgia de Quadril.
- Contudo, em função de sua abrangência mais limitada, a validação das informações coletadas está intimamente ligada ao acompanhamento adequado do paciente, que deverá
atingir níveis próximos de 95%. Desta forma, o comprometimento das Instituições (centros
de pesquisa) com procedimentos operacionais que garantam o acompanhamento do paciente até o desfecho, é um fator determinante para o sucesso do Registro Multicêntrico.
- O Registro Multicêntrico em sua essência, portanto, não se contrapõe e nem tão pouco
é alternativo à ideia de registros nacionais. É na verdade complementar ao processo de
avaliação e tecnovigilância de implantes e procedimentos médicos.
- O Financiamento do REMPRO-SBQ se estrutura na parceria com Instituições credenciadas (Centros de Pesquisa - CP), que garantem a coleta dos dados, desde as informações
pré-operatórias, até o desfecho do procedimento avaliado pelo registro. Por outro lado
o REMPRO-SBQ, a partir de auto-gestão e financiamento pela Sociedade Brasileira de
Quadril (SBQ), tem o compromisso de gerir, manter e atualizar um sistema de registro
eletrônico de informações (com a opção para registro em papel a partir de formulários que
podem ser impressos), além das atribuições de: análises estatísticas que geram relatórios
anuais; organizar cursos de treinamento para o processo de coleta e envio de informa-
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ções; realimentar a cadeia da instituição e do corpo médico com informações referentes
a todos os procedimentos ali realizados, garantidos os critérios de confidencialidade do
paciente; realizar e direcionar treinamentos específicos para a Instituição, com base na
análise das informações coletadas.
- Para atendimento aos propósitos do REMPRO-SBQ, foi desenvolvido um Sistema Eletrônico de Captura de Dados (SECaD), que permite a captação de dados online, de maneira
simples e objetiva, agregando ainda informações mais específicas e que, adicionalmente
permite a captura de exames de imagens.
- A alimentação do SECaD é feita em tempos específicos do acompanhamento do paciente, que por um sistema de retroalimentação detecta e acompanha todas as avaliações,
apontando desvios do protocolo que possam ameaçar a confidencialidade e validade das
informações durante o seguimento, até o desfecho.
- A segurança e confidencialidade dos dados coletados, armazenados em banco de dados
específico e avaliados pelo SECaD do REMPRO-SBQ, se estruturam a partir do Registro
Eletrônico em Saúde, realizadas em consonância com as determinações do Conselho
Federal de Medicina (CFM) e Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS)
e, portanto envolvem a certificação digital dos responsáveis pela alimentação, consulta e
avaliação do Sistema Eletrônico de Captura de Dados.
- O acesso ao banco de dados e a publicação de relatórios, fica a cargo exclusivo de uma
comissão constituída por Cirurgiões de Quadril, nomeada pela Diretoria do REMPRO-SBQ
e pela Diretoria da Sociedade Brasileira de Quadril.

