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1. Qual é o tema do estudo? 

A REDe (Rede de Capacitação em Pesquisa) é uma plataforma digital online hospedada e 

coordenada pela The Global Health Network (Rede Global de Saúde) da Universidade de 

Oxford, e que trabalha com três consórcios dedicados ao Zika (ZIKAction, ZIKAlliance e 

ZikaPLAN) financiados pela União Europeia (UE). O objetivo da REDe é criar parcerias 

sólidas e desenvolver uma rede dentre todos os centros de pesquisa que realizam estudos 

sobre o Zika na América Latina e no Caribe. Por sua vez, essa estratégia irá possibilitar um 

trabalho em conjunto em prol do desenvolvimento de uma plataforma sustentável de 

investigação que seja capaz de responder de forma eficaz a surtos futuros.  

Essa rede gerida regionalmente precisa ser equipada com conhecimento, métodos, 

habilidades e competências para apoiar, a curto prazo, uma resposta de investigação de 

alta qualidade, rápida e coerente a um surto do Zika. Além disso, essa rede busca 

estabelecer capacitação em pesquisa que seja duradoura para realizar futuras 

investigações caso ocorram outros surtos de doenças transmitidas por vetores e doenças 

infecciosas emergentes na América Latina e Caribe. Para isso, a REDe precisa primeiro 

identificar, por meio da Knowledge gap analysis (Análise das Lacunas de Conhecimento), 

as principais necessidades em capacitação em pesquisa clínica/de saúde e laboratorial e, 

em seguida, determinar a melhor forma de preencher essas lacunas por meio de formação 

e outras atividades de capacitação profissional. 

 

Análise das Lacunas de Conhecimento - Exercício de construção de consenso 

As atividades planejadas para o estudo “Análise das Lacunas de Conhecimento” incluem 

cinco componentes-chave, um dos quais é o exercício de construção de consenso. Nesse 

sentido, a presente ficha de informações do participante refere-se apenas ao estudo de 

exercícios de construção de consenso. Esse exercício envolverá os três consórcios 

financiados pela UE (ZIKAction, ZIKAlliance e ZikaPLAN) por meio de um questionário 

online visando estabelecer um conjunto de currículos básicos para estudos observacionais, 

laboratoriais e ensaios clínicos.  

 

2. Porque fui convidado(a) a participar?  

Você foi convidado(a) a participar porque o exercício de construção de consenso requer 
pessoas que representem os consórcios Zika  (ZIKAction, ZIKAlliance e ZikaPLAN) 
financiados pela UE. Isso inclui aqueles que trabalham diretamente para um desses 
consórcios ou que são um membro parceiro e, de tal forma, estão diretamente envolvidos 
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em estudos clínicos, de saúde ou de investigação em laboratório sobre o vírus Zika na 
América Central e do Sul. Você pode ser o investigador principal, líder de um grupo de 
trabalho ou líder de um sub-tema. Assim sendo, gostaríamos de convidá-lo(a) a participar 
porque consideramos que você satisfaz um ou mais desses critérios. 

 

3. O que está envolvido nisso? 

Se estiver interessado(a) em participar, gostaríamos de convidá-lo a revisar o formulário de 
consentimento livre e esclarecido, o qual acompanha esta “Ficha de Informações do 
Participante”. Após isso, o seu consentimento pode ser confirmado durante os estágios 
iniciais do questionário eletrônico. 

Pesquisa por questionário eletrônico 

Para este exercício de construção de consenso, você precisa preencher um questionário 
eletrônico, o qual estimamos levar em torno de 10 minutos para conclusão. Em uma data 
pré-definida, enviaremos por e-mail o link para o questionário online, e você terá então 21 
dias para preenchê-lo. O inquérito incluirá questões sobre os estudos em que você está 
envolvido, treinamentos realizados bem como a necessidade de treinamentos futuros. 

 

4. O que acontece com os meus dados? 

Os dados recolhidos por meio do questionário eletrônico serão armazenados em um 
aplicativo da web seguro e protegido por senha (Lime Survey ou Survey Monkey), que será 
usado para a coleta de dados. Todos os dados recolhidos por esse método serão tratados 
de acordo com a Lei de Proteção de Dados. Uma vez que todos os dados do estudo 
tenham sido coletados por meio do questionário online, os mesmos serão armazenados 
para análise em computadores seguros da universidade protegidos por senhas. Todos os 
dados do estudo serão tornados anônimos por meio da remoção de dados pessoais ou de 
identificação, como por exemplo, o nome das organizações pelas quais trabalha, etc. As 
conclusões gerais serão provavelmente disponibilizadas aos membros da REDe e no sítio 
eletrônico da Global Health Network, e compartilhadas entre os consórcios dedicados à Zika 
financiados pela UE. Também pretendemos apresentar as conclusões em conferências 
internacionais e publicar trabalhos acadêmicos em revistas especializadas. Se concordar, 
os seus dados também serão conservados para futuros projetos de pesquisa. 

 

5. Existem riscos em participar?  
 
Não consideramos que existam riscos em participar, uma vez que a natureza deste estudo 
envolve a discussão de formações, habilidades e capacitação em pesquisa relacionada com 
a investigação clínica/de saúde e laboratorial em que está envolvido(a), bem como não 
consideramos que esses tópicos sejam de natureza sensível ou pessoal. Buscamos apenas 
a sua opinião pessoal sobre essas áreas. O único potencial inconveniente pode ser o tempo 
envolvido para preencher o questionário eletrônico, que estimamos demorar de 10 minutos 
para ser concluído. Você terá 21 dias para completar o questionário. Asseguraremos que os 
resultados serão apresentados em nível de grupo e que todos os dados serão tornados 
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anônimos, e que qualquer informação que potencialmente possa identificar os participantes 
neste estudo (por exemplo, números de pacotes de trabalho específicos ou títulos/centros 
de estudos com os quais você está trabalhando diretamente) será removida durante a fase 
de análise. A equipa do estudo estará disponível para lhe prestar ajuda com quaisquer 
perguntas ou dúvidas que possa ter. 
 
 
6. Quais são os benefícios em participar?  
 
Os benefícios potenciais ao aderir a este estudo estão relacionados a produção de dados 
que provavelmente irão tornar mais evidentes as lacunas e as necessidades de habilidades, 
conhecimentos e capacitação em pesquisa dos centros/organizações de investigação com 
que trabalha, e por meio disso poderemos direcioná-lo(a) para os diversos recursos online 
disponibilizados pela Global Health Network. Por meio deste estudo, pretendemos 
desenvolver e chegar a um acordo sobre um conjunto de currículos básicos para estudos 
observacionais, laboratoriais e de ensaios clínicos, tendo em vista o desenvolvimento de 
treinamento e formações adequadas para preencher os gaps em capacitação de 
conhecimento, habilidades e investigação identificados. Isso provavelmente será benéfico 
para seu grupo de trabalho e para a instituição a qual você trabalha. 
 

 
7.  Tenho de participar? 

 Você pode fazer as perguntas que quiser sobre o estudo antes de decidir se quer 
participar; 

 A escolha é sua de participar ou não deste estudo; 

 Se concordar em participar, pode desistir do estudo a qualquer momento sem 
penalização nem necessidade de explicar os motivos; 

 Se decidir desistir do estudo durante o seu desenvolvimento, entraremos em contato 
com você para saber se deseja que os seus comentários até o momento da 
desistência sejam incluídos no estudo.  

 

8. Este estudo foi revisado por um comitê de ética? 

Sim. Este estudo foi revisado e aprovado pelo Oxford Tropical Research Ethics Committee, 
OxTREC (Comitê de Ética sobre Investigação Tropical de Oxford). O número de referência 
deste estudo é 543-17. 
 

 
9. E se eu tiver perguntas ou preocupações? 

Se tiver questões sobre este estudo, por favor contate a The Global Health Network 
(REDe@theglobalhealthnetwork.org), responsável pelo estudo. Se tiver perguntas ou 
preocupações específicas que considera que não podem ser abordadas pela equipe do 
estudo, por favor entre em contato com a investigadora principal, a professora Trudie Lang 
(Trudie.Lang@ndm.ox.ac.uk). 

mailto:REDe@theglobalhealthnetwork.org
mailto:Trudie.Lang@ndm.ox.ac.uk
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Se tiver preocupações gerais sobre este estudo que gostaria que fossem esclarecidas por 
uma pessoa independente a este estudo, por favor contate a Dra. Rebecca Bryant, Diretora 
de Ética em Investigação [Research Ethics Manager] (OxTREC), Research Ethics and 
Integrity Team, Research Services, University of Oxford, University Offices, Wellington 
Square, Oxford, OX1 2JD (rebecca.bryant@admin.ox.ac.uk). 

 
 
 

10. Proteção dos dados 

A Universidade de Oxford é responsável por garantir o uso seguro e adequado de qualquer 
informação pessoal que você fornecer, apenas para fins de pesquisa 

mailto:rebecca.bryant@admin.ox.ac.uk

