14 de Agosto de 2017

Srs. pais, mães,responsáveis e alunos,
A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a
Universidade de Cambridge na Inglaterra e anuência das Secretarias Estadual e Municipal de
Educação de São Paulo, está desenvolvendo um estudo sobre adolescência, vínculos sociais,
conflitos e hábitos de vida na cidade de São Paulo. O objetivo do estudo é compreender as
experiências dos adolescentes, suas opiniões, como usam o seu tempo livre, como resolvem
conflitos e, em particular, explorar suas atitudes frente a condutas e situações de risco. As
informações coletadas serão úteis para desenhar políticas integrais de prevençãovoltadas aos
adolescentes adaptadas à nossa realidade.
Embora o estudo aborde experiências dos alunos fora do âmbito escolar, o questionário
é aplicado a adolescentes na escola, durante o período de aula. Fizemos um sorteio de 129
turmas de 9o. ano/8a. série do Ensino Fundamental-II de 129 escolas públicas e privadas da
cidade de São Paulo.A turma do seu filho(a) foi sorteada para participar do estudo.
A participação do aluno será através da resposta a um questionário com perguntas de
múltipla escolha em sala de aula, em um horário previamente acordado com o(a) diretor(a) da
Escola. Como o objetivo do estudo é analisar caraterísticas gerais da população de
adolescentes e da Escola, não há nenhum dado de identificação nos questionáriose estão
plenamente garantidos o anonimato e a confidencialidade das informações. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (parecer no. 1.719.856) e pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho
Nacional de Saúde, Ministério da Saúde (parecer no. 2.014.816). Além disso, contamos
também com aprovação e apoio das Secretariais Estadual e Municipal de Educação para
realização da pesquisa.
Em qualquer etapa do estudo é possível ter acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal pesquisadora é a Profa. Dra.
Maria Fernanda Tourinho Peres que pode ser encontrada no endereço Av Dr. Arnaldo, 455,
Departamento de Medicina Preventiva, sala 2177, Telefone(s) 30618278, email
mftperes@usp.br. Você também pode entrar em contato com o Comitê de ética da pesquisa
da Faculdade de Medicina da USP(CEP) na Av. Dr. Arnaldo, 455 - Instituto Oscar Freire - 1º
andar- tel: 3061-8004, FAX: 3061-8004- E-mail: cep.fmusp@hcnet.usp.br.
Caso o aluno não queira participar da pesquisa não há problema: no dia agendado,
antes de iniciar a aplicação do questionário, o aluno pode escolher não participar. Da mesma

forma, caso o pai, mãe ou responsável não queira que o seu filho ou a sua filha participe
pedimos que avise ao seu filho(a) para que nos avise no dia, antes de iniciar a atividade.
Reiteramos que a participação de todos os alunos será voluntária, sem que haja nenhuma
consequência para ele(a) caso opte por não participar.

Espero contar com a colaboração de vocês!
Atenciosamente,

Prof. Manuel Eisner
Universidad de Cambridge

Prof. Maria Fernanda T. Peres
Universidade de São Paulo

