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DADOS DO PARECER

Trata-se de um projeto de pesquisa vinculado ao PPG em Saúde da Criança e do Adolescente. Trata-se de

um estudo de coorte múltipla prospectiva controlada com crianças de 3-5 anos e seus responsáveis, a fim

de avaliar os impacto de eventos perinatais na saúde dos indivíduos.

Apresentação do Projeto:

Objetivo geral

Compreender os efeitos das variações de diferentes ambientes intrauterinos e das condições perinatais

sobre o crescimento, a nutrição, o comportamento, o desenvolvimento, o metabolismo e a função pulmonar

durante os primeiros cinco anos de vida da criança, assim como a identificar precocemente uma possível

vulnerabilidade para os efeitos deletérios destas variações.

Objetivos específicos

Entre os diferentes ambientes intrauterinos e perinatais (desordens hipertensivas, diabetes mellitus,

tabagismo e restrição do crescimento intrauterino) e um grupo controle, distribuídos nos seguintes enfoques:
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1. Nutricional: avaliar o consumo alimentar (recordatórios 24 horas e questionário de frequência alimentar)

atual do responsável e da criança e comparar com as recomendações para idade; avaliar os dados

antropométricos do responsável e da criança (aferição do peso, estatura, dobras cutâneas e composição

corporal); mensurar a atividade física do responsável e da criança (IPAQ) e o comportamento

alimentar da criança (CEBQ).

2. Comportamental: avaliar o estresse percebido materno (PSS-14) e fatores correlacionados com

depressão, ansiedade e estresse (DASS-21), problemas de comportamento da criança (CBCL e CDQ) e as

capacidades e dificuldades da criança (SDQ).

3. Desenvolvimento: avaliar qualitativa e quantitativamente o desenvolvimento infantil (IDADI e Peabody) e o

motor (TGMD-2), os aspectos do sono da criança e os comportamentos parentais observáveis que apoiam o

desenvolvimento infantil (PICCOLO).

4. Metabolismo: avaliar os parâmetros bioquímicos como hemoglobina, ferro, ferritina, glicose, colesterol

total e frações (LDL colesterol, HDL colesterol, VLDL) e triglicerídeos da criança; mensurar o tamanho dos

telômeros nas mães e nas crianças.

5. Função pulmonar: avaliar a função pulmonar relacionando fluxos e volumes pulmonares com sintomas

respiratórios das crianças.

Riscos: na antropometria, poderá haver um leve desconforto causado pela aferição das dobras cutâneas;

em relação a bioimpedância, o teste poderá causar alguns cuidados causados pela restrição alimentar

prévia de cafeína e bebidas alcoólicas (24 horas) e jejum alimentar (4 horas), abstenção da prática de

atividade física (8 horas), não ingestão de medicamentos analgésicos e diuréticos (24 horas), anteriores à

realização do exame; nos testes de desenvolvimento, poderão ocorrer desconfortos em decorrência da

realização da avaliação de capacidades motoras grossas (correr, saltar, pular) e capacidades motoras finas

(quicar uma bola, arremessar, rebater); na medida da espirometria, poderá haver um desconforto leve em

função da aplicação do teste; sobre os materiais biológicos, a coleta de amostra salivar poderá causar um

leve desconforto aos participantes, pela raspagem do swab na cavidade oral; o procedimento da coleta de

amostra sanguínea oferece riscos de hemólise com

perda da amostra, formação de hematoma no local da punção, lesão nervosa, dor, punção acidental de

artéria e infecção. Além disso, a pesquisa poderá oferecer um desconforto causado
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pelo tempo de aplicação dos questionários.

Benefícios: não há nenhum benefício direto, mas pode contribuir para o aumento do conhecimento o

desenvolvimento de doenças. Além disso, será fornecido retorno de resultados da avaliação nutricional

(bioimpedância). Caso seja detectado qualquer déficit nutricional, a criança será indicada para o

encaminhamento ao profissional responsável. A coleta de saliva permitirá a extração de DNA, o qual

possibilitará a identificação de alterações, gênicas e celulares, precoces que poderiam causar desfechos

desfavoráveis durante a vida. A amostra sanguínea terá como principal

benefício o rastreamento de alterações metabólicas, assim como, o auxílio no diagnóstico precoce de

diversas patologias.

Em contato telefônico, os pesquisadores do projeto convidarão às mães, explicando que haverá uma

entrevista com a criança entre 3 a 5 anos de vida. Nesta entrevista serão explicados os objetivos do novo

projeto, será entregue o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e após seu aceite, será aplicado

os questionários específicos. Os participantes serão convidados a comparecem ao CPC do HCPA, para

avaliação única, que levará em torno de 5 horas. A logística do estudo no dia da coleta de dados procederá

da seguinte forma: explicação e aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) ->

oferecimento de lanche aos participantes -> teste de desenvolvimento motor -> espirometria -> aplicação de

questionários -> teste desenvolvimento cognitivo -> antropometria -> aplicação de questionários ->

impedanciometria -> coleta de sangue/saliva. O tamanho amostral é de 150 indivíduos, sendo utilizada a

razão de 2 controles para 1 caso, perfazendo 50 controles e 25 indivíduos para cada um dos quatro grupos

em estudo.

Hipótese: crianças expostas aos diferentes ambientes intrauterinos, em comparação às do grupo controle,

possuam parâmetros diferentes nos diversos enfoques a serem investigados neste projeto. Espera-se

complementar o entendimento das análises dos efeitos intrauterinos aos seis meses com os aspectos

ambientais das crianças entre 3 a 5 anos de vida.

Desfecho Primário: crescimento pôndero-estatural nos primeiros anos de vida, assim como os
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desfechos nutricionais, comportamentais, metabólicos e de desenvolvimento.

Desfecho Secundário: covariáveis maternas - índice de massa corporal, tabagismo ou uso de drogas, níveis

de glicemia e de pressão arterial, escala de estresse social, escolaridade materna, profissão, renda, local de

moradia e estado conjugal.

Apresenta todos os termos obrigatórios.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Nada a recomendar.

Recomendações:

As pendências emitidas para o projeto no parecer 1.961.406 foram adequadamente respondidas pelos

pesquisadores, conforme carta de respostas, nova versão de projeto e de TCLE adicionadas em

27/03/2017. Não apresenta novas pendências.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Lembramos que a presente aprovação (versão do projeto de 27/03/2017,TCLE de 27/03/2017 e demais

documentos submetidos até a presente data, que atendem às solicitações do CEP) refere-se apenas aos

aspectos éticos e metodológicos do projeto. Para que possa ser realizado o mesmo deverá estar cadastrado

no sistema WebGPPG em razão das questões logísticas e financeiras.

O projeto somente poderá ser iniciado após aprovação final da Comissão Científica, através do Sistema

WebGPPG.

Qualquer alteração nestes documentos deverá ser encaminhada para avaliação do CEP. Informamos que

obrigatoriamente a versão do TCLE a ser utilizada deverá corresponder na íntegra à versão vigente

aprovada. A comunicação de eventos adversos classificados como sérios e inesperados, ocorridos com

pacientes incluídos no centro HCPA, assim como os desvios de protocolo quando envolver diretamente

estes pacientes, deverá ser realizada através do Sistema GEO (Gestão Estratégica Operacional) disponível

na intranet do HCPA.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

90.035-903

(51)3359-7640 E-mail: cephcpa@hcpa.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Ramiro Barcelos 2.350 sala 2227 F
Bom Fim

UF: Município:RS PORTO ALEGRE
Fax: (51)3359-7640

Página 04 de  05



UFRGS - HOSPITAL DE
CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
DA UNIVERSIDADE FEDERAL

Continuação do Parecer: 2.007.000

PORTO ALEGRE, 07 de Abril de 2017

José Roberto Goldim
(Coordenador)

Assinado por:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_859611.pdf

27/03/2017
14:01:30

Aceito

Outros RESPOSTA_PARECER_CONSUBSTA
NCIADO_CEP.docx

27/03/2017
13:53:11

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

COORTEII_TCLE.doc 27/03/2017
13:52:12

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

COORTEII_Projeto_Seguimento.doc 27/03/2017
13:51:57

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

Outros Formulario_Delegacao2_IVAPSA.jpg 25/02/2017
10:08:17

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

Outros Formulario_Delegacao1_IVAPSA.jpg 25/02/2017
10:07:31

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Termo_Compromisso_Dados_IVAPSA.j
pg

22/02/2017
16:40:24

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

Declaração de
Manuseio Material
Biológico /
Biorepositório /
Biobanco

Termo_Compromisso_Material_Biologic
o_IVAPSA.jpg

22/02/2017
16:39:39

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

Folha de Rosto Folha_Rosto.pdf 22/02/2017
16:37:50

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

Orçamento Orcamento_seguimento_coorte_ivapsa.
xls

22/02/2017
16:33:15

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

Cronograma COORTEII_Cronograma.doc 22/02/2017
16:20:46

Juliana Rombaldi
Bernardi

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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