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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

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 ou mudou a sua vida. 

Você foi convidado para participar dessa pesquisa. 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. As informações serão coletadas 

diretamente pela internet e armazenadas, sem 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 brasileiros provocadas pela pandemia de coronavírus. Se o (a) Sr. (a) 

sentir constrangimento ao responder a alguma pergunta, terá liberdade para não 

responder ou para interromper o preenchimento do questionário a qualquer momento. 

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 você quiser guardar uma cópia do seu termo de consentimento em participar da 

pesquisa, por favor, clique aqui. 
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