Pesquisa Científica sobre o novo Coronavírus:
sua participação é muito importante!
Muitos cientistas acreditam que o número de pessoas que já foram infectadas pelo novo
Coronavírus chamado SARS-CoV-2 é muito maior que o detectado nos hospitais. A
razão dessa suspeita é que existem muitas pessoas que após serem infectadas, não
apresentam sintomas ou apresentam sintomas tão leves que podem ser confundidos
com uma gripe.
A proposta deste estudo é identificar a fração das pessoas que mora nessa região que
já foi infectada pelo vírus e provavelmente já podem ser resistentes ao vírus.

Quem está conduzindo essa pesquisa
Esse projeto está sendo conduzido por um grupo de cientistas e médicos renomados
que se aliaram ao Grupo Fleury, ao IBOPE Inteligência e ao Instituto Semeia. Trata-se,
portanto, de um grupo de especialistas e instituições de alta relevância com sólida
reputação na área da saúde.

Participantes da pesquisa
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, será realizado um sorteio de um dos
moradores do seu domicílio com 18 anos ou mais, um processo conduzido pelo IBOPE
Inteligência. Ao todo, participam 720 domicílios.
Após receber informações sobre o estudo e assinar um termo de consentimento livre e
esclarecido, o morador responderá a um questionário muito simples e se submeterá à
coleta de sangue venoso realizado pelos profissionais de saúde da a+ Medicina
Diagnóstica, do Grupo Fleury, para averiguar a presença de anticorpos no sangue do
participante contra o novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
O morador que participar do estudo receberá pelo Correio o resultado do exame, bem
como acesso ao resultado pela internet por meio de um login e senha de acesso
exclusivos. Não há nenhum custo de participação.

Segurança
Para sua segurança, toda a equipe do projeto trabalha devidamente credenciada e
utilizando os Equipamentos de Proteção Individual conforme as orientações do
Ministério da Saúde. A coleta de sangue será realizada exclusivamente por um
profissional de saúde capacitado da a+ Medicina Diagnóstica, do Grupo Fleury.

O IBOPE Inteligência e o Grupo Fleury garantem que as informações fornecidas pelos
participantes são absolutamente sigilosas, serão tratadas de forma anônima e os
respondentes não serão identificados, de acordo com todas as normas éticas
internacionais sobre pesquisas em saúde. Os resultados do estudo serão sempre
tratados conjuntamente e nunca de forma individual e, posteriormente, serão
amplamente divulgados e publicados em revistas científicas.
Esse projeto de pesquisa foi aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob
número CAAE: 31032620.0.0000.5474.

Dúvidas?
A sua participação é muito importante para o combate à pandemia do COVID-19. Desde
já agradecemos a sua colaboração e, em caso de dúvidas, entre em contato conosco
por meio dos seguintes telefones:
o
o
o
o

Dr. Celso Granato – Pesquisador responsável – (11) 3179 0820 (CAC
médico, opção 3)
Comitê de Ética do Grupo Fleury – (11) 5014-7771 (atendimento de segunda
a sexta-feira das 8h às 11h)
Erivaldo de Pietri – IBOPE Inteligência – (11) 3335-8583/ (19) 99773-1811
Gisele Oliveira – IBOPE Inteligência - (11) 3335-8606

Caso queria, você também pode acessar as matérias que foram divulgadas na imprensa
sobre o estudo, nas quais os objetivos e todos os procedimentos da pesquisa são
detalhados:
Matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, no dia 14 de abril de 2020
Acesse o link: https://bit.ly/3bLA44X
Matéria realizada pela Rede Globo no dia 21 de abril de 2020, do programa SPTV
Acesse o link: https://glo.bo/35dnZmr

