Ch.I.Ne.Sy. Study - Children, Infections and Nephrotic Syndrome
Crianças, Infeções e Síndrome Nefrótico
Questionário relativo ao papel e patogenia das infeções no síndrome nefrótico

Crianças com idade 1-5 anos
Questionário para crianças com síndrome nefrótico
(indicar a data de diagnóstico)
(dia/mês/ano): |____|____|_____|

Questionário para controlos
saudáveis
Para o médico assistente
Nome do Médico _______________________
Cidade _______________________________

Data
Hospital

|______|______|_______|
_____________________________

Este questionário é para os pais de doentes com diagnóstico recente de síndrome nefrótico (durante o mês
anterior). O estudo de caso-controlo requere a inclusão de um controlo saudável com o mesmo sexo e idade
(±6 meses), excluindo crianças com doença crónica, com risco aumentado de infeção ou sob profilaxia
antibiótica.
Nota para os Pais

Com este questionário pretendemos recolher informação relativa ao papel das infeções comuns no início do
síndrome nefrótico em idade pediátrica. O objetivo final é adquirir um melhor conhecimento e compreensão
acerca das causas desta doença e desenvolver novas opções terapêuticas. Os dados recolhidos serão tratados
de forma anónima e utilizados apenas para fins de investigação.
Muito obrigado pela vossa colaboração.
Iniciais do doente (sobrenome/nome): |____|____|

Sexo

Data de nascimento (dia/mês/ano):|___|__ _|___|

Etnia/raça: O Caucasiana
O Asiática
O Afroamericana
O Latinoamericana
O Outra _______________________________

Número de irmãos mais velhos

A criança vive em área: O Rural O Urbana

|______|

Sintomas de alergia: O Dermatite atópica

O Masculino

O Feminino

O Asma O Rinite O Outra __________________

Quantas vezes o/a seu/sua filho/a teve episódios de febre desde o nascimento?
(de forma aproximada ou 1-5; 5-10; >10):

|________|

Quantas vezes o/a seu/sua filho/a tomou antibiótico desde o nascimento?
(de forma aproximada ou 1-5; 5-10; >10):

|________|

e tiver alguma dúvida ou para enviar o questionário preenchido, por favor contactar
Dr. Mirco Belingheri:
Fax: +39-02-55032451; email: chinesy@italkid.org
UO Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via della

Commenda 9, 20122 Milano, Italy.

