
PESQUISA SOBRE O IMPACTO SOCIAL DA PANDEMIA POR COVID-19 NO BRASIL 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

O Núcleo de epidemiologia e Vigilância em Saúde (NEVS) e Núcleo de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 

(NUSMAD) da Fiocruz Brasília e o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz 

Bahia), em parceria com pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade do Chile, do Instituto de 

Saúde Pública da Universidade Católica do Equador, do Instituto Nacional de Saúde Pública do México, da 

Universidade Peruana Cayetano Heredia e do Instituto Universitário de Atenção Primária (IDIAPJGol) da 

Espanha, estão realizando a pesquisa IMPACTO SOCIAL DA PANDEMIA POR COVID-19 NO BRASIL para conhecer 

e avaliar o impacto social da pandemia por COVID-19 vivenciada pela população de 18 anos ou mais residentes 

no Brasil.  

Por esse motivo, convidamos homens e mulheres com 18 anos ou mais que morem em qualquer cidade do Brasil 

para responder este QUESTIONÁRIO ON-LINE, que dura cerca de 10 minutos. Com essas informações, será 

possível conhecer a situação que a população brasileira está vivendo a pandemia COVID-19.  

Como benefício, você contribuirá com o levantamento de informações como retrato contemporâneo da 

sociedade frente à pandemia COVID-19, que subsidiará o planejamento de ações e de políticas públicas que 

melhorem a saúde da população brasileira. 

Essa pesquisa oferece riscos mínimos de desconforto em função de ser um problema social contemporâneo. 

Mas lhe é garantido o direito de desistir a qualquer momento. 

Atenção: 

1. Suas respostas são anônimas e não podem ser rastreadas: não teremos informações sobre quem você é, além 

das perguntas que você responder. 

2. A pesquisa possui aprovação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP (CAAE: 

31010820.6.0000.8027). A plataforma utilizada para o questionário online é segura e está em conformidade 

com a Lei Geral de Proteção de dados do Brasil - LGPD (lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018).   

3. Sua participação é voluntária e você pode deixar de responder a qualquer momento, sem que isso lhe cause 

qualquer problema. 

4. Se você precisar de mais informações sobre a pesquisa, pode entrar em contato por e-mail com Jakeline 

Ribeiro Barbosa (jakeline.barbosa@fiocruz.br) ou Mariana Pastorello Verotti (mariana.verotti@fiocruz.br), do 

Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde/Fiocruz Brasília. Assim como, o Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos – CEP da Fiocruz Brasília, localizado na Avenida L3 Norte, s/n, Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, Asa Norte, Brasília – DF, Telefone: (61) 3329-4607 / 3329-4638, e-mail: cepbrasilia@fiocruz.br, 

atendimento de segunda a sexta-feira das 09h00min. às 17h00min; e a  Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

– CONEP, localizado no SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar, Brasília-DF, telefone 

(61)3315-5877, e-mail: conep@saude.gov.br. O CEP e CONEP tem por objetivo proteger os participantes de 

pesquisa em seus direitos e assegurar que os estudos sejam realizados de forma ética, de acordo com as normas 

da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

  

(  ) concordo em participar da pesquisa. Li e entendi em que consiste minha participação 

* Importante guardar em seus arquivos uma via do documento, que contém o contato dos pesquisadores e do 

comitê de ética. 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
Em caso de violência contra a Mulher - ligue 180 ou e-mail: ligue180@mdh.gov.br 
Centro de valorização da Vida - ligue 188 (telefone 24 horas para apoio emocional e prevenção do suicídio) 
Dúvidas sobre o novo coronavírus - ligue 136 ou Página web com informações do Ministério da Saúde sobre a COVID-19 - 
https://coronavirus.saude.gov.br/ 
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