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Apresentação do Projeto:
Atualmente dentre as ações e desafios no cotidiano da atenção primária em saúde persiste a questão do
atendimento, este processo de atendimento é denominado como acolhimento com avaliação e classificação
de risco. Há um grande desafio quanto à questão ao acesso e acolhimento, à efetividade e resolutividade
das suas práticas, ao recrutamento, provimento e fixação de profissionais, à capacidade de
gestão/coordenação do cuidado. O objetivo deste estudo é analisar qual a percepção dos enfermeiros das
equipes de Unidades Básicas de Saúde quanto ao acolhimento e a classificação de risco. Este será
desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), do município de Brusque em Santa Catarina. Serão
participantes da pesquisa os sujeitos no qual sejam identificados como enfermeiros das equipes de saúde
na qual exerçam as funções pertinentes, destacando o exercício de gerência e assistência na Unidade de
Saúde, além do contato com os usuários. Um total de 10 a 12 é a estimativa do número de participantes da
entrevista. Será um estudo transversal, exploratório, de abordagem qualitativa. Espera-se que pela pesquisa
ocorra o repasse de informações pertinentes para o meio acadêmico e científico de como os profissionais
percebem o acolhimento nas UBS e de que forma isto influencia no processo de trabalho, com auxílio no
fornecimento de subsídios que possam nortear o processo de trabalho nas UBS, especificamente na cidade
em que o estudo será realizado.
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Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário: Conhecer a percepção dos enfermeiros de Unidades Básicas de Saúde em relação ao
Acolhimento e a Classificação de risco.
Objetivo Secundário:
Caracterizar os sujeitos da pesquisa quanto a faixa etária, tempo de formação e tempo de trabalho na
instituição; - Identificar, junto aos enfermeiros, de que forma recebem o usuário e como desenvolvem o
acolhimento; - Verificar, a partir da ótica dos enfermeiros, se existe a aplicação da classificação de risco e
seus benefícios no atendimento das suas necessidades; - Verificar junto aos enfermeiros quais as
dificuldades no acolhimento.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Os riscos relatados são referentes à desistência dos participantes da pesquisa, possíveis perdas das
informações descritas em diário de campo e desistência na autorização inicial das fontes de coleta de
dados, invasão de privacidade, utilização do tempo do participante para realização da
entrevista/questionário e submissão do entrevistado a uma situação de constrangimento perante o
pesquisador para o procedimento da coleta de dados. Para minimizar os possíveis riscos, ocorrerá a
realização da gravação por áudio da entrevista para de maneira fiel ocorrer a transcrição das informações,
não haverá uso de dados pessoais dos participantes, preservando-se a identificação dos mesmos com
utilização de codinomes/pseudônimos. Determinar-se-á para agendamento da entrevista o contato prévio
com a UBS.
O benefício da pesquisa está relacionado ao fato de que desta forma haverá a indicação de informações ao
meio acadêmico e científico de como é a percepção dos profissionais quanto ao acolhimento nas Unidades
Básicas de Saúde e como isto influenciará no processo de trabalho. O estudo fornecerá subsídios que
possam orientar potenciais fragilidades do serviço que se desenvolvidas ações junto aos profissionais,
proporcionará a otimização do processo de trabalho e um adequado acolhimento aos usuários.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
O projeto que anteriormente apresentava fragilidades quanto à sua redação e consequente problema na
organização textual do protocolo referentes às informações básicas do projeto, tal como o resumo,
introdução, sofreu adequações com nova releitura. No presente, desta forma apresenta clareza,
objetividade, concisão, completude e fundamentação e adequação às normas do projeto.
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O objetivo primário foi modificado apresentando-se adequado.
Quanto ao item frente aos riscos e benefícios, a redação apresenta clareza na apresentação das
informações pertinentes, com apresentação de um texto que discorre os assuntos numa ordem adequada
onde se concluem.
Com relação a adequação ética e metodológica:
O título está claro e objetivo, expressando o que se pretende pesquisar.
O resumo reflete os objetivos do trabalho, apresenta informações relativas à metodologia e resultados
esperados.
Prevê benefícios compatíveis com a proposta, bem como informa claramente aos participantes da pesquisa.
Identifica os riscos associados à pesquisa de forma adequada.
Prevê medidas necessárias para minimização dos riscos.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
O cronograma e orçamento estão adequados à proposta e devidamente previstos.
Apresenta o orçamento com definição do responsável pelos custos, determinado por financiamento próprio.
Currículo do pesquisador é apresentado, sendo compatível com a responsabilidade que o protocolo exige.
Apresenta o termo de utilização de dados, no qual os pesquisadores assinam e se comprometem em
garantir o sigilo dos dados e anonimato dos sujeitos envolvidos na pesquisa.
A folha de rosto, termo de anuência, termo de aceite da orientação, termo de compromisso da equipe de
pesquisa, e TCLE estão apresentados.
Apresenta o roteiro de entrevista em anexo.
O TCLE se apresenta na forma de convite, utiliza linguajar adequado aos participantes da pesquisa;
O TCLE explica ao sujeito a necessidade de rubricar a via na qual não consta o local para a assinatura do
sujeito, seguindo as orientações previstas na carta circular 003/2011 CONEP CNS, de março de 2011;
O TCLE esclarece os objetivos da pesquisa;
O TCLE define qual é a participação do sujeito na pesquisa;
O TCLE informa os riscos e os benefícios, tais quais as medidas adotadas para minimizar os riscos
associados à pesquisa.
Há previsão da devolutiva dos dados aos participantes da pesquisa e as instituições envolvidas;
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Ressalta ao participante os benefícios relacionados à realização da pesquisa;
Esclarece que não haverá nenhum tipo de compensação financeira por aceitar a participar do estudo;
Informa que manterá sigilo sobre os dados e anonimato dos envolvidos;
Esclarece que a participação é voluntária, onde tem o direito de sair do estudo a qualquer momento sem
qualquer prejuízo e sem necessidade de exposição de motivos;
Deixa claro que o sujeito poderá indagar ou esclarecer duvidas a qualquer momento e disponibiliza a forma
de contato com o pesquisador responsável e dos demais pesquisadores envolvidos;
Disponibiliza uma via (não aceitar cópia) do TCLE aos participantes do estudo;
O TCLE Consta o número das páginas, acompanhados de sua localização relativa no documento;
O TCLE informa claramente ao participante a disponibilidade do CEP/UNIVALI para solucionar dúvidas e/ou
acolher denúncias.

Recomendações:
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
O protocolo está aprovado, pois está de acordo com as prerrogativas éticas exigidas na Resolução CNS
466/12.
Considerações Finais a critério do CEP:
Recomenda-se manter o CEP informado, sempre que houver mudanças no protocolo, por meio de
submissão para análise da Emenda de protocolo, bem como solicita-se apresentar o Relatório final até maio
2017 - Conforme Resolução CNS 466/12 VII. 13 cabe ao CEP: d) acompanhar o desenvolvimento dos
projetos através de relatórios anuais dos pesquisadores.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Postagem

Autor

Situação

Informações Básicas
do Projeto
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Outros

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_679728.pdf
TCLE.pdf

17/04/2016
09:46:08
17/04/2016
09:44:28

Pollyana Bortholazzi
Gouvea

Aceito

Roteiro_coletadedados.pdf

17/04/2016
09:41:07

Pollyana Bortholazzi
Gouvea

Aceito

Aceito
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Declaração de
Pesquisadores
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Outros

Termo_utilizacao_dados.docx

Declaração de
Pesquisadores
Declaração de
Pesquisadores
Folha de Rosto

Termodecompromisso.docx

Projeto_de_pesquisa.doc
Anuencia.jpg

Aceitedeorientacao.docx
Folhaderosto.pdf

17/04/2016
09:16:16
17/04/2016
09:14:35

Pollyana Bortholazzi
Gouvea
Pollyana Bortholazzi
Gouvea

Aceito

14/03/2016
17:03:16
14/03/2016
17:02:14
14/03/2016
17:01:50
14/03/2016
16:56:53

Pollyana Bortholazzi
Gouvea
Pollyana Bortholazzi
Gouvea
Pollyana Bortholazzi
Gouvea
Pollyana Bortholazzi
Gouvea

Aceito

Aceito

Aceito
Aceito
Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
ITAJAI, 04 de Maio de 2016

Assinado por:
Michele Thiesen
(Coordenador)
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