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DADOS DO PARECER

Estudo exploratório, com abordagem quanti-qualitativa a ser realizado na Unidade de Saúde da Família do

bairro de Igapó em Natal, RN e em Santa Cruz/RN na Unidade da Estratégia Saúde da Família do

DNER,envolvendo ações de Pesquisa, Ensino e Extensão. Para tanto será iniciado um Projeto de Extensão

destinado à população idosa nas áreas de cobertura das referidas Unidade de Saúde. Serão envolvidos 310

idosos. O estudo utilizará entrevistas semiestruturadas que envolve uma abordagem multi-

métodos,contemplando três fases: Na primeira fase serão aplicados questionários sobre: Dados

demográficos e características da dor (01 folha); Instrumento de avaliação da atenção primária (24 folhas);

Questionário geral de saúde (01 folha); questionário de qualidade de vida SF36 (04 folhas); Questionário de

hábitos e estilo de vida (03 folhas), totalizando 33 folhas de questionário de entrevista. Não há estimativa do

tempo a ser dispendido pelo participante para respondê-los. Haverá ainda realização da técnica de Grupo

Focal,gravação de vós e de imagem. Na segunda será construída uma proposta de intervenção em grupo,

baseada nas necessidades e problemas dos idosos, identificados na fase anterior. Na terceira fase do

estudo será implementada a intervenção proposta na segunda fase, e será analisado o impacto dessa

intervenção na saúde dos idosos por meio do Questionário Geral de Saúde e Questionário SF-36. Os dados

coletados na primeira fase, envolvendo grupo focal, serão gravados e transcritos através
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da técnica da análise de conteúdo. Os dados coletados na fase de intervenção (abordagem quantitativa)

serão analisados por meio de organização em banco de dados eletrônicos, digitação em planilha do

aplicativo Microsoft Excel, e posteriormente serão exportados e analisados no programa estatístico SPSS

20.0. A previsão do Projeto é de 18 meses.

Objetivo primário:

Avaliar o atendimento oferecido e o impacto de uma intervenção na atenção primaria à saúde, na qualidade

de vida de idosos vinculados a Estratégia da Saúde da Família dos municípios de Natal e Santa Cruz, no

estado do Rio Grande do Norte.

Objetivos secundários:

1. Identificar o tipo de atendimento oferecido aos idosos na Estratégia Saúde da Família;

2. Verificar a expectativa dos profissionais de saúde acerca dos tipos de atendimento oferecido aos idosos

atendidos nas Estratégias Saúde da Família;

3. Averiguar a expectativa dos idosos acerca dos tipos de serviços oferecidos aos mesmos nas Estratégias

Saúde da Família;

4. Avaliar a qualidade de vida de idosos vinculados a Estratégia da Saúde da Família antes da intervenção,

após e no seguimento;

5. Identificar as principais necessidades e problemas relacionados à saúde dos grupos de idosos atendidos

na Estratégia da Saúde da Família;

6. Desenvolver proposta de intervenção focada nas necessidades e problemas dos grupos de idosos;

7. Aplicar a intervenção proposta nos grupos de idosos;

8. Verificar os efeitos dessa intervenção na saúde dos idosos.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos: Os riscos associados à participação se referem a desconfortos psicológicos, sendo que para

minimiza-los se propõe a realização das entrevistas em local reservado, de modo a permitir tranquilidade e

respeito à privacidade, podendo também deixar de se responder a qualquer questão que possa trazer

incômodo. Não há previsão de interrupção da aplicação do questionário, na possibilidade de cansaço do

participante.

Benefícios esperados: Espera-se propor ações de políticas públicas de saúde voltadas à realidade dos

idosos atendidos nas Unidades da ESF. Para tanto, será realizado um estudo enfocando o
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atendimento oferecido aos idosos nas Unidades da ESF. No Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -

TCLE os benefícios previstos por se participar do estudo são: a realização de um diagnóstico das

necessidades dos idosos que participam de grupos de idosos na atenção básica e, a partir daí, elaborar e

propor uma intervenção para melhor assistir essas pessoas e consequentemente, melhorar sua qualidade

de vida.

Trata-se de um estudo de significado importante na área do envelhecimento humano. Algumas ressalvas

farão parte da lista de pendências e recomendações.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

As cartas de anuência necessitam ser reapresentadas para atender a Resolução nº 466 do Conselho

Nacional de Saúde - CNS, de 12 dezembro de 2012.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

As modificações requeridas no parecer consubstanciado (versão 1) foram descritas pelo pesquisador

responsável.

Após a revisão ética das respostas às pendências levantadas no parecer anterior, concluímos que as

mesmas foram reparadas adequadamente.

Essa adequação situa o protocolo em questão dentro dos preceitos básicos da ética nas pesquisas que

envolvem o ser humano.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Em conformidade com a Resolução 466/12 - do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual Operacional

para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável:

1.  elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas as

suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu

representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele
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delegada(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d);

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c);

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para Comitês

de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41);

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS

que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício

de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ;

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d);

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um

período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f);

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e,

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não publicação dos

resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).

NATAL, 20 de Março de 2014

Dulce Almeida
(Coordenador)
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