
 
 

 

 
2 de agosto de 2021 
 
Na AdventHealth, nosso foco principal relacionado à pesquisa é proteger a segurança 
dos participantes.  
 
A COVID-19 se refere ao coronavírus que está se disseminando entre as pessoas de 
nossas comunidades. Precisamos fornecer informações importantes sobre a COVID-19 e 
informar as formas pelas quais a sua participação no estudo pode mudar em função do 
risco relacionado à COVID-19.  
 
Se você está pensando em ingressar em um estudo ou se já está inscrito em um 
estudo, é importante que considere as seguintes informações para determinar se a 
participação no estudo é adequada para você no momento. Você pode decidir se deseja 
ou não participar de um estudo de experimentação.  
 
Como a COVID-19 se dissemina? A COVID-19 é um vírus respiratório disseminado 
por gotículas respiratórias, principalmente de pessoa para pessoa. Isso pode acontecer 
entre pessoas que estão em contato próximo uma com a outra (menos de um metro e 
oitenta de distância). É possível também que uma pessoa contraia a COVID-19 ao tocar 
em uma superfície ou objeto (como uma maçaneta ou a superfície de um balcão) que 
contém o vírus e, em seguida, tocar sua boca, nariz ou olhos. 
 
A COVID-19 pode ser evitada? As formas atuais de minimizar o risco de exposição à 
COVID-19 incluem o recebimento de uma vacina contra a COVID-19 (disponível para 
pessoas a partir de 12 anos de idade) e o uso de máscaras, além de “distanciamento 
social”, que é uma prática para diminuir o potencial de exposição direta a outras 
pessoas que possam ter sido expostas à COVID-19, por exemplo, evitando grandes 
concentrações de pessoas ou evitando apertar a mão de outras pessoas. É importante 
entender que a participação no estudo pode acarretar um aumento em suas saídas de 
casa e maior exposição a outras pessoas em um ambiente de atendimento clínico ou 
local de pesquisa, e isso pode aumentar sua exposição à COVID-19.   
  
Quais são os riscos da COVID-19?  Para a maioria das pessoas, o novo coronavírus 
causa apenas sintomas leves ou moderados, como febre e tosse. Para alguns, 
especialmente idosos e pessoas com problemas de saúde pré-existentes, pode causar 
doenças mais graves, inclusive pneumonia.  Ainda estamos aprendendo sobre esse 
vírus todos os dias.   
 
Quem corre mais risco? Indivíduos com mais de 60 anos de idade e qualquer pessoa 
com doenças crônicas como câncer, diabetes e doenças pulmonares têm as maiores 
taxas de doença grave causada pela infecção. Confira as informações mais recentes e 
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atualizadas sobre a COVID-19 no site do Centro de Controle de Doenças 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-
medical-conditions.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como a sua participação nesta pesquisa pode mudar como resultado da 
COVID-19? Tentamos minimizar seu risco de várias formas.  Se possível, limitamos o 
número de vezes que você precisa comparecer a um local de atendimento clínico ou de 
pesquisa.  Em diferentes momentos do estudo, perguntamos a todos os participantes 
da pesquisa se eles têm os sintomas da COVID-19 ou se estiveram em contato próximo 
com alguém que tenha ou teve COVID-19. Durante as suas visitas para participar da 
pesquisa, tentamos reduzir ao máximo seu tempo de exposição a outras pessoas. Se há 
suspeita de que você é positivo para a COVID-19, pode haver mudanças de última hora 
na forma como os procedimentos da pesquisa são executados [por exemplo, mudança 
de uma visita presencial para uma ligação telefônica] ou cancelamento de testes ou 
procedimentos de pesquisa para garantir a sua segurança. É também possível que seus 
procedimentos de pesquisa sejam suspensos ou interrompidos por conta da COVID-19. 
 
Todos os procedimentos de segurança do CDC, do estado da Flórida e da AdventHealth 
relacionados à COVID-19 permanecerão em vigor. Isso pode incluir limitar o número de 
pessoas em um ambiente, praticar distanciamento social quando possível e usar 
equipamentos de proteção individual (EPI) como máscaras e luvas. Solicitamos que 
você faça sua parte para preservar a sua segurança e a da equipe do estudo.  Informe 
a equipe do estudo se você se sentir doente com os sintomas da COVID-19 ou teve um 
resultado de teste positivo para COVID-19. 
 
Os líderes da AdventHealth estão monitorando esses riscos e decidindo como esses 
riscos devem mudar nossa pesquisa. Em caso de dúvidas sobre a COVID-19 e sobre a 
sua participação na pesquisa, fale com a sua equipe do estudo. 
 
Se a qualquer momento você não se sentir à vontade com o processo de pesquisa, 
informe imediatamente a equipe do estudo ou o médico do estudo para que sejam 
tomadas as devidas providências. Como em qualquer protocolo de pesquisa, você tem o 
direito de cancelar a sua participação. Se você tiver outras preocupações a respeito da 
pesquisa, sempre poderá entrar em contato com o Institutional Review Board (IRB) 
pelo telefone 407-200-2677 
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