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DADOS DO PARECER

Projeto CEP/UNIFESP n: 0766/2019 (parecer final)

Trata-se de projeto de Elda de Oliveira.

Assistente: Maria Cristina Mazzaia.

Não envolve obtenção de titulação.

Projeto vinculado ao Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica, Campus São Paulo, Escola Paulista

de Medicina, UNIFESP.

-As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos

Riscos e  Benef íc ios"  foram re t i radas do arqu ivo In formações Bás icas da Pesquisa

(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1378967.pdf> 26/06/2019) .

APRESENTAÇÃO: Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um podcast de saúde mental dos jovens

da periferia urbana, em função da prioridade por eles estabelecidas, sobre os processos das dimensões

individuais e sociais dos comportamentos suicidas. Os participantes serão jovens com a idade entre 15 a 29

anos, frequentadores de escola pública da periferia urbana de São Paulo.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio da pesquisa-ação-emancipatória.

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Botucatu, 740. 5° andar Sala 557
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162

Página 01 de  09



UNIFESP - HOSPITAL SÃO
PAULO - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP

Continuação do Parecer: 3.558.775

Para a apreensão dos dados serão realizadas oficinas, técnica grupal utilizada em investigações

participativas, que vêm sendo utilizada nas pesquisas em saúde pública/coletiva.

Serão realizados, aproximadamente, 15 encontros com duração aproximada de duas horas. Todas as

oficinas serão gravadas e filmadas para posterior análise.

A análise dos dados será à luz da abordagem da interseccionalidade, a qual sublinha que “o todo” da

discriminação sofrida por uma pessoa é complexo e maior que a soma das partes. Os resultados

encontrados auxiliarão os profissionais de saúde a gerenciar os potenciais riscos de suicídios entre os

jovens, e potencializar as políticas públicas sobre a juventude.

HIPÓTESE: Fortalecer os jovens e apoiar profissionais de saúde que trabalham com a juventude, a partir

das mensagens educativas, voltadas os processos das dimensões individuais e sociais em relação ao

comportamento suicida.

Objetivo Primário: Desenvolver um podcast de saúde mental com os jovens da periferia urbana, em função

da prioridade por eles estabelecidas, sobre os processos das dimensões sociais e individuais em relação ao

comportamento suicida.

Objetivos Secundários: 1. Caracterizar os jovens participantes da pesquisa;2. Compreender os processos

das dimensões individuais e sociais dos jovens da periferia urbana em relação as questões relativas ao

comportamento suicida; 3. Analisar criticamente os conteúdos considerados prioritários pelos jovens das

periferias, dos processos das dimensões sociais e individuais relativas ao comportamento suicida;4.

Desenvolver a plataforma do podcasts de saúde mental dos jovens.5 Midiatizar as mensagens produzidas

pelos jovens.

Objetivo da Pesquisa:

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador(a) declara:

Riscos: mínimo. 1) a pesquisa será realizada no espaço escolar, com a permissão da coordenação/direção;

2) trata-se de pesquisa-ação, o que significa que depende do livre-arbítrio (concordância/anuência) dos

participantes; 3) as atividades escolares dos estudantes não serão prejudicadas, pois entraremos em acordo

com a coordenação pedagógica e nesse sentido procuraremos não retirá-lo de atividades importantes da

escola e/ou fazer as oficinas em horários que não coincidam com as atividades obrigatórias escolares; 4) os

estudantes que participarão não

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
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necessariamente possuem transtornos mentais, ou comportamento suicida, visto que este não é um critério

para a inclusão na pesquisa, como também não se trata de um critério de exclusão. Dessa forma, caso

qualquer estudante procure para encaminhamentos relativos à saúde, a pesquisadora entrará em contato

com o serviço de atenção da região (Centro de Atenção Psicossocial - CAPS).

Benefícios: compreender este fenômeno sob a perspectiva da Saúde Coletiva com ênfase na saúde mental,

a partir dos contextos específicos dos jovens com abertura da comunicação possibilitando quebrar o tabu

existente sobre o tema, é preciso que os jovens sejam chamados a participar tanto do processo de

compreensão quanto da criação de políticas públicas que ofereçam condições de mudanças. O benefício

maior é a participação dos jovens nesse processo. Além disso, midiatizar o podcasts nas escolas públicas

com os perfis do jovem que participaram do processo e a utilização destes para a educação permanente dos

enfermeiros da Atenção Primária em Saúde a fim de gerenciar os potenciais jovens com risco de suicídio.

TIPO DE ESTUDO: pesquisa exploratória de natureza qualitativa.

LOCAL: escola pública, que atende alunos do ensino fundamental e médio e educação para jovens e

adultos (cidade de São Paulo/SP).

PARTICIPANTES: 20 estudantes com idades entre 15 e 29 anos.

PROCEDIMENTOS: a pesquisa será desenvolvida em três etapas: 1) Oficinas de instrumentalização; 2)

Avaliação das mensagens produzidas pelos jovens 3) Gravações dos programas podcast. No projeto

apresentado, serão realizadas as duas primeiras etapas da pesquisa, ficando para posteriori as gravações

do programa podcast.

Antes da coleta de dados será feito um contato prévio com a escola em questão a fim de apresentar o

projeto e realizar os encaminhamentos necessários. Estima-se aproximadamente, três encontros para que

todo os trâmites sejam realizados junto aos responsáveis da escola e aplicado o Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido.

Em seguida, será aplicado um questionário de autopreenchimento para caracterizar os jovens participantes

da pesquisa (socioeconômico).

Na sequência, realiza-se as oficinas emancipatórias, técnica metodológica grupal de coleta de dados em

investigações participativas. A realização da oficina se dá em fase cinco fases não

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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estanques, distribuídas da seguinte forma: a primeira fase – exploratória é de identificação do problema; a

segunda fase -  consiste em concretizar o tema da investigação; a terceira fase – é o momento da

instrumentalização teórica e prática dos participantes; quarta fase – expressão dos novos conhecimentos;

quinta fase – expressão da nova síntese. No estudo proposto, para apreensão de seu objeto, estima-se

aproximadamente 15 a 20 oficinas de duas horas cada uma, realizada duas vezes na semana.  Vários

recursos serão utilizados para mediar o diálogo com os jovens e entre eles a fim de alcançar os objetivos

propostos.  Todas as oficinas serão gravadas e filmadas a fim de análise do material levantado.

O impacto previsto por este estudo é a abertura da comunicação com os jovens sobre o suicídio, quebrando

o tabu da mídia de abordar o tema, midiatizar o podcasts nas escolas públicas com os perfis do jovem que

participaram do processo. Além disso, que o podcast produzido possa ser utilizado para educação

permanente dos enfermeiros da Atenção Primária em Saúde a fim de gerenciar os potenciais jovens com

risco de suicídio.

1-Foram apresentados adequadamente os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia do

cadastro CEP/UNIFESP.

2-Outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil:

2.a) E-mail da Secretaria de Educação (Outros:<autorizacaocoletadedados.pdf> 18/06/2019).

3– O modelo do TCLE e de TALE foram apresentados pelo pesquisador (TCLE / Termos de Assentimento /

Justificativa de Ausência:<TECLE.docx> 13/06/2019).

4- O modelo de questionário / roteiro de entrevista está anexado na Plataforma Brasil (Outros:

<Oficinas.docx> e < Questionario.docx>).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem recomendações.

Recomendações:

Respostas ao parecer nº 3499518 de 11 de Agosto de 2019. PROJETO APROVADO.

1)      Em relação ao orçamento, foi informado que o custo do projeto será de R$ 0,00. Lembramos que

nenhum projeto de pesquisa pode ter custo zero. Sempre há custos, por mínimos que sejam (pelo menos

custos de material de escritório e informática). Por favor, corrigir o formulário de informações básicas.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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O VALOR COLOCADO DE 0,00 FOI PENSADO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO E NÃO EM RELAÇÃO

AOS PESQUISADORES. O GASTO PREVISTO É DE R$ 9229,00 (recursos próprios).

2)      Além das informações que constam no campo riscos do formulário de informações básicas

(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1378967.pdf>) é necessário incluir que há risco de

desconforto emocional durante as oficinas. Também é preciso incluir que existe o risco de quebra de sigilo

das informações, mas que todos os cuidados serão tomados para assegurar que isto não ocorra.

ACRESCENTADO NO FORMULÁRIO:  HÁ RISCO DE DESCONFORTO EMOCIONAL DURANTE AS

OFICINAS, E DE QUEBRA DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES, MAS QUE TODOS OS CUIDADOS SERÃO

TOMADOS PARA ASSEGURAR QUE ISTO NÃO OCORRA.

3)      Foi anexado na Plataforma um e-mail da Secretaria de Educação. Porém, os estudos envolvendo

escolas estaduais ou municipais devem ser acompanhados de uma carta de ciência e autorização do

responsável pela Escola. Se a Escola envolvida neste estudo ainda não foi escolhida ou por algum motivo

ainda não forneceu a autorização, anexar na Plataforma Brasil uma declaração assinada pelo pesquisador

contendo as justificativas (motivos pelos quais ainda não obteve a autorização) e incluir no final a declaração

“Declaro que somente iniciarei a pesquisa após obter a carta de autorização das escolas envolvidas”.

ANEXADA A DECLARAÇÃO.

4)      Por favor, refazer o cronograma da pesquisa, pois nenhum estudo pode ser iniciado antes da

aprovação pelo CEP/UNIFESP (Norma Operacional CNS nº 001 de 2013, item 3.3.f). Corrigir o cronograma

no projeto, no formulário de informações básicas e no documento <Cronograma.docx>. As fases previstas

para os meses de agosto/setembro devem ser colocadas para outubro/novembro, assim haverá tempo hábil

entre as respostas e a aprovação pelo CEP/UNIFESP.

 REFEITO

5)      Com relação ao TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO:

5.  A) Retirar a palavra “anexo” do cabeçalho do documento, já que o TCLE não é um anexo, mas
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sim um documento individualizado, aprovação pelo CEP/UNIFESP (Norma Operacional CNS nº 001 de

2013, item 3.3.f). Corrigir o cronograma no projeto, no formulário de informações básicas e no documento

<Cronograma.docx>. As fases previstas para os meses de agosto/setembro devem ser colocadas para

outubro/novembro, assim haverá tempo hábil entre as respostas e a aprovação pelo CEP/UNIFESP.

CRONOGRAMA REFEITO NO PROJETO/ E NO FORMULÁRIO ANEXADO.

5.B) O TCLE deve ser conciso e de fácil compreensão por um indivíduo leigo, não sendo desejável a

utilização de construções gramaticais complexas. Diante do exposto, solicita-se que o TCLE seja revisado,

priorizando a utilização de uma linguagem clara e acessível. Salienta-se que é necessário substituir os

termos técnicos por palavras de fácil entendimento ou adicionar uma breve explicação sobre os termos

empregados: “podcast de saúde mental”, “processos das dimensões individuais e sociais que os levam a ter

comportamentos suicidas”. ALTERADO.

5.C) informar os riscos relacionados à pesquisa, por mínimos que sejam (ver item 2 desta lista).

5.D) informar os benefícios da pesquisa, mesmo que sejam indiretos (exemplo: “Mesmo não tendo

benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão dos fatores

que....”).

ADICIONADO.

5.E) Informar, no TCLE, os procedimentos e direitos do participante em caso de danos (exemplo: “Se

ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os procedimentos desta pesquisa, lhe será

garantido o direito à indenização determinada por lei, se o dano for decorrente da pesquisa”).

ADICIONADO.

5.F) Garantia de acesso à informação: devem ser fornecidos os endereços, telefones e e-mails dos

pesquisadores para permitir que o participante tenha a quem recorrer em caso de dúvidas ou problemas

(Resolução CNS N° 466 de 2012, item IV.5.d). Exemplo: “Em qualquer etapa do estudo o Sr. terá acesso

aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal

investigador é ........ (preencher o nome do pesquisador) que pode ser
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encontrado no endereço (institucional) ............ Telefone(s) ............. E-mail............ ).

ADICIONADO.

5.G) Por favor, retirar os contatos (telefone e e-mail) da pesquisadora do campo de assinatura.

ADICIONADO

5.I) No TCLE foi informado que o participante receberá uma "cópia" do TCLE. Substituir pela palavra "via", já

que o TCLE do participante não é uma cópia e sim um documento original.

ALTERADO.

5.J) No final do documento, deve ser inserido um campo para o nome e outro para assinatura do

participante.

INSERIDO

5.K) Todas as páginas devem ser numeradas desta forma 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, etc. Ressaltamos

que as páginas deverão ser rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa no momento da

aplicação do TCLE (Carta Circular nº. 003/2011 CONEP/CNS).  ALTERADO E CIENTE.

5.M) Os espaços para as assinaturas não podem ficar isolados em uma folha, separados do restante do

documento. Por favor, corrigir.

CORRIGIDO

6. Por favor, fazer um modelo de TCLE separado que será dirigido aos pais/responsáveis dos menores de

18 anos. O TCLE aos pais ou responsáveis deve ser um convite e solicitação de autorização para a

participação do filho. Deve ser direcionado aos pais, referindo-se ao filho (“Estamos convidando seu filho a

participar desta pesquisa...”). Neste pedido de autorização, devem estar explicados os objetivos e os

procedimentos, além de estar informado todos os direitos do participante (formato normal do TCLE – ver

item 5 desta lista).

REFEITO

Todas as pendências forma modificadas adequadamente.
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O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais

(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela Plataforma

Brasil.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1378967.pdf

27/08/2019
11:59:00

Aceito

Outros AjustesaoCEP.docx 27/08/2019
11:55:03

Elda de Oliveira Aceito

Outros Declaracaosobreaescola.docx 27/08/2019
11:45:54

Elda de Oliveira Aceito

Orçamento Orcamento.docx 27/08/2019
11:44:51

Elda de Oliveira Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TERMODEASSENTIMENTO.docx 27/08/2019
11:38:17

Elda de Oliveira Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEPais.docx 27/08/2019
11:37:56

Elda de Oliveira Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEGeral.docx 27/08/2019
11:37:37

Elda de Oliveira Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto.docx 27/08/2019
11:34:17

Elda de Oliveira Aceito

Cronograma Cronogramarefeito.docx 16/08/2019
10:57:30

Elda de Oliveira Aceito

Outros cadastrocepunifesp1.pdf 26/06/2019
16:51:17

Elda de Oliveira Aceito

Folha de Rosto folhaderosto1.pdf 26/06/2019
16:49:32

Elda de Oliveira Aceito

Outros autorizacaocoletadedados.pdf 18/06/2019
12:11:31

Elda de Oliveira Aceito

Outros Oficinas.docx 13/06/2019 Elda de Oliveira Aceito
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SAO PAULO, 06 de Setembro de 2019

Miguel Roberto Jorge
(Coordenador(a))

Assinado por:

Outros Oficinas.docx 15:48:44 Elda de Oliveira Aceito

Outros Questionario.docx 13/06/2019
15:44:00

Elda de Oliveira Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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