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[Instituto Nossal de Saúde Global*, Universidade de Melbourne]
Projeto: Como você está?

Professora Barbara McPake (Pesquisador Responsável)
Tel: +61 3 83449299 Email: ni-info@unimelb.edu.au

Introdução
Agradecemos o seu interesse em participar deste projeto de pesquisa. O texto a seguir irá prover
mais informações sobre o projeto, para que você decida se deseja participar desta pesquisa.
Por favor, reserve um momento para a leitura cuidadosa destas informações. Você poderá
questionar caso não tenha compreendido alguma informação ou tenha alguma dúvida.
A sua participação é voluntária. Você não precisará participar caso não desejar . Se iniciar a sua
participação, poderá interrompê-la a qualquer momento.
Sobre o que é esta pesquisa?
O principal objetivo deste projeto de pesquisa é coletar dados a fim de avaliar o impacto da
pandemia de COVID-19 nos resultados econômicos e de saúde, assim também no bem-estar geral
de indivíduos e famílias em todo o mundo.
A pesquisa irá explorar o tamanho desses impactos, como eles variam entre indivíduos de
diferentes países, por meio de suas circunstâncias sociais e econômicas, e também ao longo do
tempo. O projeto é financiado pelo Instituto Nossal e pela Escola de População e Saúde Global da
Universidade de Melbourne.
O que serei convidado a fazer?
Caso você concorde em participar da pesquisa, solicitamos que responda às perguntas a respeito
de seu estado de saúde e bem-estar, da sua situação econômica e das suas experiências. Essa
pesquisa deverá ser em torno de 30-45 minutos.
Você também poderá participar em nome de outra pessoa, desde que essa pessoa lhe dê
autorização para responder ao questionário da pesquisa em seu nome, não se sentindo coagida ao
fazê-la. É altamente recomendável que você leia em voz alta esta declaração à pessoa para quem
você irá responder e também busque o seu consentimento de participação.
Este estudo espera obter informações em relação à mudanças de suas circunstâncias ao longo do
tempo. Se nos fornecer um endereço de e-mail, poderemos contatá-lo para participar de futuras
pesquisas eletrônicas que fazem parte deste estudo, realizado a cada 3 meses até 31 de dezembro
de 2022. Você também poderá optar por responder a pesquisa quantas vezes desejar, sem
qualquer contato conosco. Entretanto, não é obrigatório o fornecimento de seu endereço de e-

mail, ou de sua participação nesta pesquisa, agora ou no futuro.
Quais são os possíveis benefícios?
Não podemos prometer benefícios diretos na participação deste projeto de pesquisa, nem
pagamentos ou reembolsos por sua participação. Suas respostas podem, no entanto, proporcionar
respostas políticas mais efetivas para enfrentarmos os desafios colocados pelo COVID-19.
Quais são os possíveis riscos?
Os riscos da pesquisa poderão envolver a perda de confidencialidade (por exemplo, se fornecer um
endereço de e-mail e o nosso site for invadido). Para reduzir o risco de identificação de indivíduos,
todos os dados obtidos na pesquisa (juntamente com os de outros respondentes) serão
armazenados na Universidade de Melbourne em um servidor seguro e identificado (desvinculadas
de qualquer informação - como endereços de e-mail) que possam restreá-lo.
Além disso, os resultados do estudo serão reportados de forma agregada aos grupos populacionais
e países, e não individualmente. Espera-se que o número de respostas a pesquisa coletadas para
este projeto seja muito grande, limitando ainda mais o risco de suas respostas específicas serem
rastreadas por agências governamentais ou internacionais. No entanto, por favor, considere-os
antes de prosseguir.
Também é possível que você se sinta triste ou angustiado ao responder às perguntas em relação ao
impacto social, na saúde e econômico do COVID-19. Nessas circunstâncias, recomendamos que
procure serviços de apoio fornecidos por organizações comunitárias ou serviços governamentais
na sua região. É também possível acessar esses serviços por telefone.
Eu tenho que participar?
Não. A participação é totalmente voluntária. Você poderá se retirar da pesquisa a qualquer
momento, enviando um e-mail para a pesquisadora responsável Professora Barbara McPake (veja
abaixo os detalhes de contato). No entanto, manteremos os seus dados fornecidos por um período
indeterminado até recebermos a sua notificação de desistência. Isso ocorrerá devido aos impactos
do COVID-19 que, provavelmente, durarão muitos anos e poderão informar o gerenciamento de
futuros eventos por meio das experiências ao longo desta epidemia.
Da mesma forma, manteremos suas respostas a fim de cumprir nossos requisitos legais e
regulamentares. Poderemos, também, compartilhar as respostas anonimamente (as respostas não
poderão lhe rastrear), conforme permitido por lei para fins de pesquisa ou por razões de interesse
público.
Terei conhecimento sobre o resultado do projeto?
Você terá acesso imediato aos resultados tabulados e gráficos selecionados neste estudo após
reponder à pesquisa online. Além disso, as análises baseadas nos dados deste estudo deverão ser
publicadas em periódicos científicos, apresentadas em congressos profissionais e publicadas como
relatórios curtos e artigos de opinião. O acesso a estes artigos também estará disponível através de
links neste site.

O que irá acontecer com as minhas informações?
Manteremos os dados fornecidos por você por um período indeterminado. Isso se deve aos
impactos do COVID-19, que provavelmente, durarão muitos anos e o gerenciamento de eventos
futuros poderá ser informados através de suas experiências durante esta epidemia. Além disso,
manteremos suas respostas a fim de cumprir nossos requisitos legais e regulamentares.
Poderemos, também, compartilhar suas respostas anonimamente (dados que não podem rastreá lo) por outros, conforme permitido por lei para fins de pesquisas ou razões de interesse público.
Para reduzir o risco de identificação de indivíduos, todas as respostas obtidas na pesquisa serão
armazenadas na Universidade de Melbourne, em um servidor seguro e identificado (desvinculado
de qualquer informação - como endereços de e-mail) e gerenciadas internamente por uma equipe
do Instituto Nossal.
Onde posso obter mais informações?
Se deseja receber mais informações sobre este projeto, por favor contatar o Professor Pesquisador
Responsável Barbara McPake (Tel: +61 3 83449299 Email: ni-info@unimelb.edu.au).
Quem deverei contatar caso eu tenha alguma questão?
Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da Universidade
de Melbourne.
Caso tenha alguma questão ou reclamação sobre a condução deste projeto de pesquisa, e não
desejar discutí-lo com a equipe de pesquisa, você deve entrar em contato com o Gerente de Ética
em Pesquisa Humana, Ética e Integridade de Pesquisa daUniversidade de Melbourne, VIC 3010.
Tel: +61 3 8344 2073 ou Email: HumanEthics-complaints@unimelb.edu.au.
Todas as reclamações serão tratadas confidencialmente. Ao fazê-la, favor fornecer o nome da
equipe de pesquisa ou o nome/número de identificação ética do projeto de pesquisa.
Para obter mais informações sobre o projeto, entre em contato com o Professor Pesquisador
Responsável Barbara McPake (Tel: +61 3 83449299 E-mail: ni-info@unimelb.edu.au).
* Instituto Nossal de Saúde Global: Localizado na Escola de População e Saúde Global da Universidade de Melbourne, o Instituto
Nossal de Saúde Global
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for-global-health/about-us/about-the-nossal-institute)
é nomeado em homenagem ao Senhor Gustav Nossal e seu compromisso em traduzir pesquisas médicas em saúde para todos. O
Instituto foi criado em 2006 a fim de defender a saúde pública das comunidades vulneráveis. A missão do Instituto é fortalece r a
qualidade, acessibilidade e inclusão dos sistemas de saúde por meio de pesquisas práticas, respostas de aprendizado e
desenvolvimento às questões da saúde contemporânea.

