Pesquisa Científica sobre o novo Coronavírus
Esclarecimento a condomínios:
São Paulo, Abril de 2020.

Como você deve saber estamos em meio a uma pandemia. Um novo Coronavírus
chamado SARS-CoV-2 está se espalhando entre nós.
Muitos cientistas acreditam que o número de pessoas que já foram infectadas por esse
vírus 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.
Foi por esse motivo que um grupo de cientistas e médicos renomados se aliaram ao
Grupo Fleury, ao IBOPE Inteligência e ao Instituto Semeia para tentar descobrir qual a
fração das pessoas nessa região que já foi infectada pelo vírus e que já pode ser
resistente ao vírus.
Os domicílios localizados na área selecionada para participar da pesquisa foram
previamente cadastrados e parte deles foi sorteada para a realização de entrevistas
pessoais. Alguns dos domicílios sorteados estão neste condomínio e, por isso,
gostaríamos de solicitar que você permita que o entrevistador do IBOPE Inteligência
possa abordar os domicílios sorteados. Ele estará devidamente identificado e convidará
os moradores a participarem do estudo.
Somente 720 domicílios foram sorteados em São Paulo. Os resultados da pesquisa
poderão ajudar as autoridades a determinar o prazo para o fim do isolamento social.
Para a realização da pesquisa, será realizado um sorteio de um morador com 18 anos
ou mais em cada um dos domicílios selecionados. 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 para
averiguar a presença de anticorpos no seu sangue contra o novo Coronavírus (SARSCoV-2). Esse teste não indica a presença do vírus no seu corpo, mas indica se seu
corpo já foi exposto ao vírus.
Os moradores acima de 18 anos que vivem com o participante da pesquisa (o indivíduo
sorteado) que desejarem realizar o teste para conhecer seu estado sorológico quanto à
infecção pelo SARS-CoV-2 serão atendidos pela equipe de pesquisa. Os mesmos
procedimentos de coleta de dados adotados para o morador sorteado no domicílio serão
adotados. No entanto, os resultados dos testes dos coabitantes não serão
disponibilizados imediatamente. Aguardaremos a chegada de novos kits de exames
para a realização destes testes.
O morador que for selecionado para 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. Os moradores da mesma residência também receberão
as senhas de acesso e login, bem como os resultados por correio, porém estes exames
vão demorar mais para serem liberados.
Para a segurança de todos os envolvidos, 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.
É importante você saber que esse projeto de pesquisa foi aprovado junto ao Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) sob número CAAE: 31032620.0.0000.5474.
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
através 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

