
O que é o SECURE-IBD? 
Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research 
Exclusion  (SECURE-IBD) é uma base de dados internacional, 
pediátrica e de adultos, que tem como objetivo monitorar e 
reportar os outcomes do COVID-19 em pacientes com  Doença 
Inflamatória Intestinal (DII). 

Estamos comprometidos com a colaboração, transparência e partilha 
rápida de dados com a comunidade internacional de DII. Ao trabalhar 
além-fronteiras, poderemos rapidamente definir o impacto do 
COVID-19 em pacientes (pediátricos e adultos) com DII e explorar 
como fatores como idade, comorbidades e tratamentos para a DII 
afetam os outcomes do COVID

Como um profissional de saúde pode relatar um caso? 
Todos os clínicos de IBD em todo o mundo são altamente incentivados a relatar TODOS 
os casos de COVID-19 nos seus pacientes com DII, independentemente da gravidade. Os 
relatórios individuais não demoram mais de 5 minutos a preencher.
Partilhe apenas casos confirmados de COVID-19. Pedimos também para que esta informação 
venha prestada após um período mínimo de 7 dias após o diagnóstico de COVID e que tenha 
passado tempo suficiente para observar o curso da doença apos o período agudo ou morte

Encontramo-nos numa situação sem precedentes e, verdadeiramente, estamos todos 
juntos.

Quem está a organizar este projeto? 
Este projeto está a ser liderado pelo Dr. Michael Kappelman (Gastroenterologista Pediátrico) e Dra. Erica Brenner (Bolseira de 
Gastroenterologia Pediátrica) da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, e Dr. Ryan Ungaro (Gastroenterologista) da 
Escola de Medicina Icahn em Mount Sinai, Nova York.

Visite-nos em www.covidibd.org para obter informações atualizadas ou para registar um caso. 

O projeto SECURE-IBD recebeu apoio financeiro e promocional de várias empresas farmacêuticas. Visite www.covid.org para obter 
uma lista completa das empresas associadas.

A base de dados contem apenas registos não identificados, de acordo com os standards de identificação do HIPAA Safe Harbor. 
O UNC-Chapel Hill Office for Human Research Ethics determinou que o armazenamento e a análise de dados não identificados não constituem 
pesquisas com seres humanos, conforme definido nos regulamentos federais [45 CFR 46.102 e 21 CFR 56.102] e não requerem aprovação do 
IRB.Os dados devem ser relatados por cada profissional de saúde de acordo com os regulamentos nacionais apropriados.
 Ao reportar pacientes com COVID-19 por favor siga as normas específicas do país de onde está a submeter os resultados. 

Visit covidibd.org 




