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ConVid Pesquisa de Comportamentos Adolescentes
 

 

 

Prezado jovem,

Peça ao seu responsável para ler o termo abaixo e autorizar a sua participação.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Representante Legal do Menor de Idade (12 a 17 anos)

Prezado (a) Sr. (a),

A chegada da pandemia provocada pelo novo coronavírus no Brasil levou a uma série de iniciativas e de
recomendações para a proteção das pessoas, que incluiu o isolamento social/quarentena. A presente pesquisa da
Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e a Universidade
Estadual de Campinas tem a finalidade de verificar como a pandemia afetou a vida dos brasileiros.

A primeira etapa consistiu em realizar a pesquisa na população adulta brasileira (18 anos ou mais de idade). A
segunda etapa está sendo dirigida aos adolescentes de 12 a 17 anos de idade e tem os objetivos de descrever as
mudanças nas atividades de rotina, nas relações com familiares e amigos, nas atividades escolares, nos cuidados à
saúde, e avaliar o estado de ânimo dos adolescentes brasileiros no período de isolamento social.

Gostaríamos de ter o seu consentimento para a participação do(a) menor sob a sua responsabilidade. A participação
do(a) adolescente consiste no preenchimento de um questionário por meio de celular ou computador com acesso à
internet e levará em torno de quinze minutos. Durante o preenchimento, o(a) adolescente poderá sentir
constrangimento ou desconforto ao responder a alguma pergunta do questionário. O risco que isso aconteça é
mínimo, mas se ele(a) se sentir constrangido ou desconfortável em responder a alguma pergunta, terá liberdade
para não responder ou para interromper a entrevista a qualquer momento. Se o(a) Sr(a) quiser ver o questionário,
por favor, CLIQUE AQUI.

As informações serão coletadas diretamente pela internet e armazenadas, sem o nome ou qualquer outro tipo de
identificação do(a) adolescente, no servidor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/FIOCRUZ). As informações fornecidas serão totalmente confidenciais, e
analisadas em conjunto com as respostas dos outros participantes para descrever as mudanças nos estilos de vida
dos adolescentes brasileiros provocadas pela pandemia de coronavírus.

Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa, durante a sua participação ou posteriormente, o (a) Sr. (a) pode entrar
em contato conosco por meio dos contatos que estão dispostos abaixo.

Informamos que esta pesquisa está regulamentada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para Seres
Humanos (CONEP) do Ministério da Saúde.

Se o(a) Sr(a) quiser guardar uma cópia do seu termo de consentimento em participar da pesquisa, por favor, CLIQUE
AQUI.

Coordenação da Pesquisa

Dr.ª Célia Landmann Szwarcwald - Pesquisadora Titular
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde / Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/FIOCRUZ)
- Av. Brasil, 4365 - Pavilhão Haity Moussatché - Sala 225 - Manguinhos
21045-360 Rio de Janeiro/RJ Tel.: (21) 97670-6852. 
E-mail: celia.szwarcwald@icict.fiocruz.br

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Anexo do Ministério da Saúde, Ala B, 1º andar - Sala 103B - 70058-900 -
Brasília, DF - Tel.: (61) 3315-5877 - E-mail: conep@saude.gov.br
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O(a) Sr(a) consente que o seu (sua) filho (a) ou menor sob a sua responsabilidade participe da pesquisa?

Sim
Não

Agora, por favor, dê a sua concordância em participar.

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido-Adolescentes de 12 a 17 anos

Prezado jovem,

A chegada da pandemia provocada pelo novo coronavírus no Brasil levou a uma série de iniciativas e de
recomendações para a proteção das pessoas, que incluiu o isolamento social/quarentena. A presente pesquisa da
Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e a Universidade
Estadual de Campinas tem a finalidade de verificar como a pandemia afetou a vida dos brasileiros.

A primeira etapa consistiu em realizar a pesquisa na população adulta brasileira (18 anos ou mais de idade). A
segunda etapa está sendo dirigida aos adolescentes de 12 a 17 anos de idade e tem os objetivos de descrever as
mudanças nas suas atividades de rotina, nas relações com familiares e amigos, nas atividades escolares, nos
cuidados à saúde, e avaliar o seu estado de ânimo no período de isolamento social.

A sua participação consiste no preenchimento de um questionário por meio de celular ou computador com acesso à
internet e levará em torno de quinze minutos. Durante o preenchimento, você poderá sentir constrangimento ou
desconforto ao responder a alguma pergunta do questionário. O risco que isso aconteça é mínimo, mas se você se
sentir constrangido ou desconfortável em responder a alguma pergunta, terá liberdade para não responder ou para
interromper a entrevista a qualquer momento.

As informações serão coletadas diretamente pela internet e armazenadas, sem o seu nome ou qualquer outro tipo de
identificação, no servidor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação
Oswaldo Cruz (ICICT/FIOCRUZ).

As informações fornecidas serão totalmente confidenciais, e analisadas em conjunto com as respostas dos outros
participantes para descrever as mudanças nos estilos de vida dos adolescentes brasileiros provocadas pela
pandemia do novo coronavírus.

Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa, durante a sua participação ou posteriormente, você pode entrar em
contato conosco por meio dos contatos que estão dispostos abaixo.

Informamos que esta pesquisa está regulamentada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para Seres
Humanos (CONEP) do Ministério da Saúde.

Se o(a) Sr(a) quiser guardar uma cópia do seu termo de assentimento em participar da pesquisa, por favor, CLIQUE
AQUI.

Coordenação da Pesquisa

Dr.ª Célia Landmann Szwarcwald - Pesquisadora Titular
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde / Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/FIOCRUZ)
- Av. Brasil, 4365 - Pavilhão Haity Moussatché - Sala 225 - Manguinhos
21045-360 Rio de Janeiro/RJ Tel.: (21) 97670-6852. 
E-mail: celia.szwarcwald@icict.fiocruz.br

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Anexo do Ministério da Saúde, Ala B, 1º andar - Sala 103B - 70058-900 -
Brasília, DF - Tel.: (61) 3315-5877 - E-mail: conep@saude.gov.br
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Você concorda em participar dessa pesquisa?

Sim
Não

Vamos começar com algumas perguntas sobre você.
Em que estado do Brasil você mora? Acre

Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

Em qual cidade? 
 

__________________________________

Qual é o seu sexo:

Masculino
Feminino

Qual é a sua idade?  

Menor que 12 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
18 anos
19 anos
20 anos ou mais
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Qual é a sua cor ou raça? 

Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena

Em que ano escolar você está?  

5º ano do Ensino Fundamental ou menos
6º ano do Ensino Fundamental
7º ano do Ensino Fundamental
8º ano do Ensino Fundamental
9º ano do Ensino Fundamental
1º ano do Ensino Médio
2º ano do Ensino Médio
3º ano do Ensino Médio
Estou na faculdade
Não estudo

Antes da pandemia, você trabalhava?

Sim, com remuneração (pagamento)
Sim, sem remuneração (pagamento)
Não

E durante a pandemia, você trabalhou ou está trabalhando?

Sim, com remuneração (pagamento)
Sim, sem remuneração (pagamento)
Não

Você tem celular? 

Sim
Não

Na sua casa tem computador ou notebook? 

Sim
Não

Você tem acesso à internet em sua casa? 

Sim
Não

Agora vamos fazer perguntas sobre as atividades escolares
Você estuda em escola: 

Pública
Privada
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Durante o período de distanciamento social, a sua escola ofereceu aulas virtuais ou pela TV de ensino a distância, ou
tarefas enviadas pela internet ou aplicativo? 

Sim e eu estou acompanhando/acompanhei
Sim, mas não estou acompanhando as aulas/não acompanhei
Não, as aulas da escola continuaram presenciais
Não, a escola passou as atividades por meio impresso
Não, todas as atividades foram suspensas

Qual o motivo principal de você não estar acompanhando/não ter acompanhado as aulas?

Não tenho/tinha os recursos (Computador, celular, internet, TV) para acompanhar as aulas
Comecei a acompanhar, mas tive dificuldades de acompanhar e desisti
Tive que trabalhar ou ajudar em casa
Nenhum desses motivos

Quantas horas por dia, em média, você assiste/assistiu às aulas de ensino à distância? 

Duas horas ou menos
2 a 3 horas
3 a 4 horas
4 a 5 horas
5 horas ou mais

Por favor, marque todas as dificuldades que você teve para acompanhar as aulas de ensino à distância: 
Pode marcar mais do que uma opção

Falta de concentração/Distração fácil
Falta de interação com professores
Falta de interação com amigos
Não tenho um lugar silencioso e adequado para assistir às aulas
Compartilho o computador (ou notebook) com outra pessoa da casa
Problemas com a internet para acompanhar as aulas ou fazer os exercícios, tarefas
Problemas de saúde que me dificultaram acompanhar as aulas ou fazer os exercícios, tarefas
Outro tipo de dificuldade
Nenhuma dificuldade

Você está entendendo ou entendeu o conteúdo das aulas de ensino à distância para fazer os exercícios extraclasse
ou avaliações?

Nada
Um pouco
Quase tudo
Tudo

Você tem pedido ajuda aos pais ou familiares para fazer os exercícios extraclasse ou avaliações?

Nunca
Poucas vezes
Muitas vezes
Sempre
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Agora vamos fazer uma série de perguntas para saber como essa pandemia mudou a sua vida:
Você teve covid-19? 

Sim
Não
Não sei

Algum familiar ou amigo próximo teve covid-19?

Sim
Não
Não sei

Durante a pandemia, em que intensidade você fez (ou ainda está fazendo) restrição do contato com as pessoas?  

Não fiz nada, levei vida normal
Somente deixei de ir à escola, mas segui normalmente com outras atividades
Procurei tomar cuidados, ficar à distância das pessoas, reduzir um pouco o contato com amigos, não visitar
idosos, mas continuei saindo
Fiquei em casa na maior parte dos dias saindo para casa de familiares próximos, compras em supermercado e
farmácia
Fiquei rigorosamente em casa, saindo só por necessidade de atendimento à saúde

Por favor,marque o que você mais sentiu falta na sua rotina durante o período de distanciamento social
(Pode marcar mais de uma opção)

Encontrar o(s) amigos(as)
Encontrar com namorado (a)
Encontrar com familiares próximos
Não poder ir a lugares onde eu me divertia
Praticar esportes ou atividades físicas
Ir à escola
Senti falta de outras coisas
Não senti falta de nada

Por favor, marque as experiências positivas durante o período de distanciamento social.
(Pode marcar mais de uma opção)

Ter mais contato com os pais e irmãos
Conversar mais com os pais e outros familiares
Fazer as refeições em família mais frequentemente
Fazer coisas que não tinha tempo de fazer antes
Ter mais consciência do valor da higienização para a prevenção de doenças
Tive outro tipo de experiência positiva
Não tive experiência positiva

Por favor, marque as dificuldades que você enfrentou na sua rotina durante o período de distanciamento social.
(Pode marcar mais de uma opção)

Ter aulas de ensino à distância
Ocupar o tempo livre
Tomar conta de irmãos menores
Desentendimentos com familiares
Ajudar nos serviços da casa
Trabalhar fora de casa para ajudar aos familiares
Outro tipo de dificuldade
Não tive dificuldades
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Antes da pandemia, quantas horas por dia você costumava ficar em frente a telas de computador, tablet ou celular
para entretenimento?
(Considere apenas os dias de semana)

Até 1 hora por dia
Mais de 1 hora até 2 horas por dia
Mais de 2 horas até 3 horas por dia
Mais de 3 horas até 4 horas por dia
Mais de 4 horas até 5 horas por dia
Mais de 5 horas até 6 horas por dia
Mais de 6 horas até 7 horas por dia
Mais de 7 horas até 8 horas por dia
Mais de 8 horas até 9 horas por dia
Mais de 9 horas
Não tinha computador, tablet ou celular

Durante o período de distanciamento social, quantas horas por dia você costuma/costumava ficar em frente a telas
de computador, tablet ou celular para entretenimento?
(Considere apenas os dias de semana)

Até 1 hora por dia
Mais de 1 hora até 2 horas por dia
Mais de 2 horas até 3 horas por dia
Mais de 3 horas até 4 horas por dia
Mais de 4 horas até 5 horas por dia
Mais de 5 horas até 6 horas por dia
Mais de 6 horas até 7 horas por dia
Mais de 7 horas até 8 horas por dia
Mais de 8 horas até 9 horas por dia
Mais de 9 horas
Não tenho computador, tablet ou celular

Durante a pandemia, no seu tempo livre, o que você tem feito/fazia com frequência?
(Pode marcar mais de uma opção)

Jogos de videogame/computadores/celulares
Fazer atividade física
Estudar
Ler
Escutar música ou tocar algum instrumento
Assistir filmes e séries
Assistir Youtube ou transmissões ao vivo
Sair de casa para fazer atividades externas
Ajudar em atividades domésticas
Pintar e desenhar
Ficar conversando (à distância) com os amigos
Ficar nas redes sociais
Outra atividade

Vamos conversar agora sobre como você está se cuidando durante a pandemia
Durante a pandemia, quais desses comportamentos fizeram parte de seu dia a dia?
(Pode marcar mais de uma opção) 

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete ou usar desinfetante para as mãos à base de álcool
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca após contatos com superfícies ou pessoas
Usar máscara de proteção ao sair de casa.
Trocar roupas e sapatos ao chegar em casa
Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar
Não compartilhar objetos de uso pessoal (toalhas, garrafas, talheres, pratos, copos)
Nenhum desses
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Agora vou lhe fazer perguntas sobre a sua saúde, em geral, incluindo problemas que você
enfrentou durante a pandemia de covid-19. 
Em geral, como você avalia sua saúde? 

Excelente
Boa
Moderada
Ruim
Péssima

Você acha que a pandemia provocou mudanças no seu estado de saúde?

Melhorou
Ficou igual
Piorou um pouco
Piorou muito

Agora vamos perguntar sobre as dificuldades que você teve que enfrentar durante a
pandemia de covid-19. 
A pandemia afetou a qualidade do seu sono?

Não afetou nada, continuo dormindo bem
Com a pandemia, comecei a ter problemas de sono
Eu já tinha problemas de sono e eles continuaram da mesma forma
Eu já tinha problemas de sono e eles pioraram bastante
Eu já tinha problemas de sono, mas eles diminuíram

Quantos(as) amigos(as) próximos você tem?

Nenhum amigo
1 amigo
2 amigos
3 ou mais amigos

No período de distanciamento social, com que frequência você se sentiu isolado (a) ou sozinho (a)?

Nunca
Raramente
Às vezes
Na maioria das vezes
Sempre

No período de distanciamento social, com que frequência você se sentiu triste?

Nunca
Raramente
Às vezes
Na maioria das vezes
Sempre
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No período de distanciamento social, com que frequência você sentiu que ninguém se preocupa com você?

Nunca
Raramente
Às vezes
Na maioria das vezes
Sempre

No período de distanciamento social, com que frequência você se sentiu irritado(a), nervoso(a) ou mal-humorado(a)?

Nunca
Raramente
Às vezes
Na maioria das vezes
Sempre

Agora vamos fazer perguntas sobre mudanças de hábitos durante a pandemia

Quanto à sua alimentação:

Usualmente, antes da pandemia, em quantos dias da semana costumava comer esses
alimentos? 
Vegetais (verduras ou legumes)

Não consumia
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Frutas

Não consumia
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Feijão

Não consumia
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Presunto, salame, mortadela, salsicha, linguiça ou hambúrguer

Não consumia
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais
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Pizza congelada ou lasanha congelada ou outro prato pronto congelado

Não consumia
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Salgadinhos "de pacote" (Ex. Ruffles, Cheetos, Fandangos)

Não consumia
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Chocolates, biscoitos doces, pedaços de torta

Não consumia
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Achocolatado

Não consumia
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Refrigerante

Não consumia
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Durante a pandemia, em quantos dias da semana você passou a comer esses alimentos?
Vegetais (verduras ou legumes)

Não consumo
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Frutas

Não consumo
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Feijão

Não consumo
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais
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Presunto, salame, mortadela, salsicha, linguiça ou hambúrguer

Não consumo
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Pizza congelada ou lasanha congelada ou outro prato pronto congelado

Não consumo
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Salgadinhos "de pacote" (Ex. Ruffles, Cheetos, Fandangos)

Não consumo
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Chocolates, biscoitos doces, pedaços de torta

Não consumo
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Achocolatado

Não consumo
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Refrigerante

Não consumo
Um dia ou menos
De 2 a 4 dias
5 dias ou mais

Antes da pandemia, você costumava almoçar ou jantar com sua mãe, pai ou responsável?

Sim, todos os dias
Sim, 5 a 6 dias por semana
Sim, 3 a 4 dias por semana
Sim, 1 a 2 dias por semana
Raramente
Não
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Durante o período de distanciamento social, você costuma/costumava almoçar ou jantar com sua mãe, pai ou
responsável?

Sim, todos os dias
Sim, 5 a 6 dias por semana
Sim, 3 a 4 dias por semana
Sim, 1 a 2 dias por semana
Raramente
Não

Quanto à prática de atividade física
Antes da pandemia, em quantos dias você fazia atividade física por pelo menos 60 minutos (1 hora) por dia? (Calcule
o tempo total que você gastou em qualquer tipo de atividade física, em cada dia) Ex: praticar esportes, jogar bola,
andar de bicicleta, caminhar, correr, ginástica, dança, aula de educação física, ir para escola caminhando ou de
bicicleta 

Nenhum dia (0 dia) por semana
1 dia por semana
2 dias por semana
3 dias por semana
4 dias por semana
5 dias por semana
6 dias por semana
7 dias por semana

No período de distanciamento social, em quantos dias você faz/fazia atividade física por pelo menos 60 minutos (1
hora) por dia? (Calcule o tempo total que você gastou em qualquer tipo de atividade física, em cada dia) Ex: praticar
esportes, jogar bola, andar de bicicleta, caminhar, correr, ginástica, dança, aula de educação física, ir para escola
caminhando ou de bicicleta 

Nenhum dia (0 dia) por semana
1 dia por semana
2 dias por semana
3 dias por semana
4 dias por semana
5 dias por semana
6 dias por semana
7 dias por semana

Antes da pandemia, quantas horas por dia você costumava ficar sentado(a) assistindo televisão, jogando videogame,
usando computador, celular, tablet ou fazendo outras atividades sentado(a)? (NÃO contar sábado, domingo, feriados
ou o tempo sentado na escola) 

Até 1 hora por dia
Mais de 1 hora até 2 horas por dia
Mais de 2 horas até 3 horas por dia
Mais de 3 horas até 4 horas por dia
Mais de 4 horas até 5 horas por dia
Mais de 5 horas até 6 horas por dia
Mais de 6 horas até 7 horas por dia
Mais de 7 horas até 8 horas por dia
Mais de 8 horas até 9 horas por dia
Mais de 9 horas
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Durante o período de distanciamento social, quantas horas por dia você fica/ficava sentado(a), assistindo televisão
jogando videogame, usando computador, celular, tablet ou fazendo outras atividades sentado(a)? (NÃO contar
sábado, domingo, feriados ou o tempo sentado na escola ou durante as atividades de ensino à distância)

Até 1 hora por dia
Mais de 1 hora até 2 horas por dia
Mais de 2 horas até 3 horas por dia
Mais de 3 horas até 4 horas por dia
Mais de 4 horas até 5 horas por dia
Mais de 5 horas até 6 horas por dia
Mais de 6 horas até 7 horas por dia
Mais de 7 horas até 8 horas por dia
Mais de 8 horas até 9 horas por dia
Mais de 9 horas

Vamos fazer perguntas sobre uso de cigarro por você e outras pessoas próximas a você. 
Antes da pandemia, você costumava fumar cigarro? 

Sim
Não

Durante a pandemia: 

Não fumei cigarro
Comecei a fumar
Estou fumando menos do que costumava
Continuei fumando com a mesma frequência
Estou fumando mais do que costumava

Antes da pandemia, algum morador fumava dentro da sua casa?

Sim
Não

Durante a pandemia, algum morador fuma/fumou dentro da sua casa?

Sim
Não

As próximas perguntas referem-se ao consumo de bebidas alcoólicas
Antes da pandemia, você costumava consumir bebidas alcoólicas (ex: em festas, saídas com amigos etc)? 

Sim
Não

Durante a pandemia:

Não tomei bebida alcoólica
Comecei a tomar bebida alcoólica
Estou tomando menos bebida alcoólica do que costumava
Continuei tomando bebida alcoólica com a mesma frequência
Estou tomando mais bebida alcoólica do que costumava
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Agora vou lhe fazer perguntas sobre a sua casa e a sua família. 
Qual o número de cômodos (sala e quartos) da sua casa ou apartamento? 

1
2
3
4
5
6
7
8 ou mais

Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa ? 

1 pessoa (moro sozinho)
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 pessoas
6 pessoas
7 pessoas
8 pessoas
9 pessoas
10 pessoas ou mais

Qual o curso escolar mais elevado que a sua mãe (ou responsável) completou ?

Não completou o Ensino Fundamental (1º grau)
Completou o Ensino Fundamental (1º grau)
Completou o Ensino Médio (2º grau)
Completou o Ensino Superior (faculdade)
Não sei

Antes da pandemia, a sua família enfrentava dificuldades financeiras?

Sim
Não
Não sei
Não quero informar

Durante a pandemia, a sua família enfrentou/está enfrentando dificuldades financeiras?

Sim
Não
Não sei
Não quero informar

Alguma vez houve a preocupação que a comida acabasse antes que tivessem dinheiro para comprar mais comida?

Sim
Não
Não sei
Não quero informar
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