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Pesquisa de saúde do adolescente de B.C. de 2023: Formulário de consentimento dos pais 

Prezados pais/responsável, 

A McCreary Center Society é uma instituição de caridade sediada em B.C. que realiza a Pesquisa de 
Saúde de Adolescentes de B.C. a cada cinco anos. Os resultados da pesquisa são usados para melhorar a 
saúde dos jovens em sua comunidade e em B.C.. As escolas, o governo e as comunidades utilizam essas 
informações para planejar e avaliar programas. A pesquisa é financiada pelo governo de B.C.. 

A classe de seu filho está convidada a participar desta pesquisa de saúde para jovens. Estamos 
convidando mais de 30.000 alunos de British Columbia da 7ª à 12ª série para participar. A pesquisa leva 
de 30 a 45 minutos para a maioria dos alunos. Os alunos preencherão a pesquisa em papel ou online. 
Uma enfermeira fornecerá as pesquisas ou um link para a pesquisa.  

As perguntas da pesquisa são sobre escola, comunidade e pessoas na vida de seu filho; saúde física, 
mental e sexual; lesões; violência e discriminação; uso de álcool e outras substâncias; atividades de 
lazer; tecnologia; sono e nutrição. Algumas perguntas estão relacionadas à COVID-19. 

Seu filho pode escolher se deseja participar, pode pular perguntas que não deseja responder e 
interromper a pesquisa a qualquer momento. Os alunos que optarem por não participar receberão 
outra atividade do professor da sala de aula. A enfermeira seguirá os protocolos de segurança COVID em 
vigor na escola. 

Se seu filho deseja participar da pesquisa, seu distrito escolar também requer seu consentimento. 
Indique se seu filho tem permissão para participar da pesquisa, preenchendo o formulário de 
consentimento na página dois e devolvendo-o ao professor de seu filho o mais rápido possível. 

A pesquisa é confidencial 

A pesquisa é confidencial e anônima. Nenhum nome é registrado. Qualquer informação potencialmente 
identificadora será removida da pesquisa antes que as respostas sejam analisadas. Ninguém poderá 
associar as respostas a um aluno em particular. No entanto, se os alunos optarem por colocar seus 
nomes na pesquisa e disserem que foram abusados ou estão pensando em suicídio ou machucando 
alguém, temos que relatar isso aos órgãos de bem-estar infantil competentes. 

Apenas pesquisadores treinados ligados à McCreary Center Society e à UBC terão acesso às pesquisas. 
Todas as cópias de pesquisas originais (em papel e on-line) serão armazenadas com segurança na 
McCreary e em computadores protegidos por senha no Canadá por 5 anos e depois serão destruídas. As 
respostas da pesquisa são armazenadas em um banco de dados seguro em computadores protegidos 
por senha na McCreary para uso futuro. Os relatórios e as fichas informativas dos resultados da pesquisa 
serão publicados em www.mcs.bc.ca. 

Riscos e benefícios 

Você ou seu filho não se beneficiarão diretamente da participação. Se seu filho participar, sua 
participação garante que os jovens tenham voz no planejamento de serviços e programas e ajudará a 
fazer mudanças onde for necessário. Pode haver o risco de outro aluno espiar as respostas de seu filho, 
ou ele pode achar que algumas perguntas são delicadas e sentir um pouco de desconforto ou estresse. A 
enfermeira estará disponível para responder a quaisquer perguntas ou preocupações que os alunos 
possam ter. Os alunos também recebem um cartão com informações de contato para serviços de apoio.

http://www.mcs.bc.ca/
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Se você ou seu filho tiverem alguma preocupação ou reclamação sobre seus direitos como participante 
da pesquisa e/ou suas experiências durante a participação neste estudo, entre em contato com a Linha 
de Reclamação do Participante da Pesquisa no Escritório de Ética em Pesquisa da UBC pelo número 604-
822-8598 ou se for longo e-mail à distância RSIL@ors.ubc.ca ou ligue gratuitamente para 1-877-822-
8598. 

Se desejar obter mais informações sobre a pesquisa ou sobre a McCreary Center Society, visite nosso 
site (www.mcs.bc.ca). Você também pode entrar em contato com Annie Smith no endereço abaixo se 
tiver dúvidas, preocupações ou reclamações. 

Atenciosamente, 

     

 

    

 

 
 
Nome do aluno __________________________________ Série _______________ 
 

☐ Meu filho tem minha permissão para participar da Pesquisa de Saúde do Adolescente de B.C. de 
2023.  
 

☐ Meu filho não tem minha permissão para participar da pesquisa. 
 
Assinatura dos pais/responsável __________________________________ Data _______________ 
 
Nome legível dos pais/responsável ________________________________ 
 

Dra. Annie Smith 
Diretora Executiva da McCreary Center Society  
Professora Adjunta da Escola de Enfermagem da 
Universidade de British Columbia         
annie@mcs.bc.ca                            
604-291-1996 ramal 225                          

Dra. Elizabeth Saewyc 
Professora Emérita da Escola de Enfermagem da 
Universidade de British Columbia 
Diretora de Pesquisa da McCreary Center Society 
esaewyc@mcs.bc.ca 
604-291-1996 ramal 223 
 
A Dra. Saewyc recebe doações dos Institutos 
Canadenses de Pesquisa em Saúde (CIHR) e da 
Agência de Saúde Pública do Canadá, que apoiam 
seu papel no estudo. 
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