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Apresentação do Projeto:
Conforme apresenta o protocolo: O projeto pretende compreender a vivência do acompanhamento do prénatal e do parto de bebês que nasceram na rede pública de saúde de Uberlândia, segundo a ótica das
mães.
O estudo será qualitativo e desenvolvido tendo como base a “Teoria Fundamentada em Dados” (T.F.D.).
Serão convidadas a participar mulheres, maiores de 18 anos, que tiveram ao menos um parto realizado na
rede pública de saúde e contactadas por meio do “Centro de Saúde Escola Jaraguá” (CSE Jaraguá) em
Uberlândia, MG.
Será utilizado um roteiro de entrevista composto por duas partes: ( a) Dados de caracterização da
participante; ( b ) Questões norteadoras. As entrevistas serão realizadas e gravadas em áudio (na casa da
participante) para posterior transcrição e análise.
Serão respeitados os quesitos éticos para preservar a identidade das participantes e seu livre
consentimento.
É esperado que os resultados contribuam para discussão sobre a qualidade do atendimento à gestante na
rede pública de saúde.
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Objetivo da Pesquisa:
Objetivo: Compreender a vivência do acompanhamento pré-natal e do parto na perspectiva de mulheres
assistidas pela rede pública de saúde.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Segundo as pesquisadoras: Os riscos em consequência da pesquisa são mínimos e consistem em
desconforto ou receio em expor aspectos de sua vida pessoal, dúvidas sobre as perguntas da entrevista, e
interrupção da rotina diária para ceder entrevista. No sentido de zelar por evitar ou minimizar qualquer
desconforto ou constrangimento decorrentes do tema da entrevista, será garantida ao participante a
interrupção imediata da entrevista.
A participante não terá benefício direto. Os benefícios da pesquisa serão coletivos, pois ao ouvir o relato de
mulheres cujos bebês nasceram na rede pública de saúde, o estudo poderá ampliar o debate atual sobre o
atendimento humanizado na rede SUS para gestantes e parturientes.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
É esperado que os resultados contribuam para discussão sobre a qualidade do atendimento à gestante na
rede pública de saúde.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Todos os termos foram apresentados.
Recomendações:
Não há.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Aprovado.

De acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS 466/12, o CEP manifesta-se pela aprovação do
protocolo de pesquisa proposto.
O protocolo não apresenta problemas de ética nas condutas de pesquisa com seres humanos, nos limites
da redação e da metodologia apresentadas.

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Considerações Finais a critério do CEP:
Data para entrega de Relatório Final ao CEP/UFU: Março de 2016.
OBS.: O CEP/UFU LEMBRA QUE QUALQUER MUDANÇA NO PROTOCOLO DEVE SER INFORMADA
IMEDIATAMENTE AO CEP PARA FINS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DA MESMA.
O CEP/UFU lembra que:
a- segundo a Resolução 466/12, o pesquisador deverá arquivar por 5 anos o relatório da pesquisa e os
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, assinados pelo sujeito de pesquisa.
b- poderá, por escolha aleatória, visitar o pesquisador para conferência do relatório e documentação
pertinente ao projeto.
c- a aprovação do protocolo de pesquisa pelo CEP/UFU dá-se em decorrência do atendimento a Resolução
CNS 466/12, não implicando na qualidade científica do mesmo.
Orientações ao pesquisador :
• O sujeito da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu consentimento em
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado (Res. CNS 466/12 ) e
deve receber uma via original do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, na íntegra, por ele assinado.
• O pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado e descontinuar o
estudo somente após análise das razões da descontinuidade pelo CEP que o aprovou (Res. CNS 466/12),
aguardando seu parecer, exceto quando perceber risco ou dano não previsto ao sujeito participante ou
quando constatar a superioridade de regime oferecido a um dos grupos da pesquisa que requeiram ação
imediata.
• O CEP deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do
estudo (Res. CNS 466/12). É papel de o pesquisador assegurar medidas imediatas adequadas frente a
evento adverso grave ocorrido (mesmo que tenha sido em outro centro) e enviar notificação ao CEP e à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – junto com seu posicionamento.
• Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e
sucinta, identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas. Em caso de projetos do
Grupo I ou II apresentados anteriormente à ANVISA, o pesquisador ou patrocinador deve enviá-las também
à mesma, junto com o parecer aprobatório do CEP, para serem juntadas ao
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protocolo inicial (Res.251/97, item III.2.e).

UBERLANDIA, 19 de Dezembro de 2014

Assinado por:
Sandra Terezinha de Farias Furtado
(Coordenador)
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