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DADOS DO PARECER

O projeto "Saúde de Trabalhadores e Internas na ambiência de um centro de detenção provisória de Mato

Grosso" trata-se de um estudo de corte, concorrente com seguimento no período de 2016 a 2019, com

observações anuais a serem realizadas no primeiro

trimestre de cada ano do estudo com objetivo de identificar a situação de saúde de trabalhadores e internas

na região médio norte de Mato Grosso. Será realizado em Centro de Detenção Provisório para mulheres

localizado no município de Tangará da Serra.

Apresentação do Projeto:

Geral:

Identificar a situação de saúde de trabalhadores e internas na região médio norte de Mato Grosso, visando

instrumentalizar a gestão local na realização de medidas de prevenção e controle que possam contribuir

para a melhoria da qualidade de vida dessa população.

Específicos:

- Compreender como as políticas públicas de saúde se inserem na dimensão carcerária;

- Construir genograma e ecomapa para compreender família e os laços estabelecidos na manutenção da

vida em situação encarcerada;

- Analisar saúde mental de internas e profissionais da cadeia pública de Tangará da Serra.
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- Verificar a prevalência de doenças infecciosas: hepatites virais, HIV, HTLV, hantavírus, rickettsioses

eherpes vírus através da detecção de anticorpos em amostras  de sangue da população carcerária;

- Caracterizar molecularmente o microrganismo nos resultados positivos e em fase aguda das doenças

infeciosas hepatites virais, HIV, HTLV, hantavírus, rickettsioses e herpes vírus.

- Identificar parasitas intestinais, através de inquérito coprológico;

- Analisar a ocorrência de tuberculose em sintomáticos respiratórios através do BAAR ;

- Identificar o estado nutricional e risco cardiovascular da população carcerária;

- Conhecer incidência e fatores de risco para doenças crônicas: hipertensão, diabetes, câncer de mama e

câncer de colo de útero;

- Caracterizar doenças sexualmente transmissíveis através da coleta do CCO.

Riscos:

Existe um desconforto durante a realização da coleta de sangue e CCO, pois o paciente poderá sentir uma

dor discreta no local da picada da agulha e desconforto pela introdução do espéculo no canal vaginal. Este

desconforto poderá ser minimizado pela realização da técnica por profissional habilitado e treinado, bem

como suporte emocional durante a realização das técnicas; Exposição do participante, que será minimizado

pela utilização de siglas numéricas e após coleta de dados não será revelada na construção do banco de

dados, bem como participação de profissionais que conhecem e praticarão as leis da ética em pesquisa que

prioriza o sigilo do participante. Exposição de informações pessoais durante a coleta de dados, que será

reduzida, pois o participante estará em local privativo tendo a presença apenas no pesquisador no seu

interior, não sendo de fácil acesso aos demais participantes do estudo;

Benefícios:

Os conhecimentos advindos do projeto possibilitarão a identificação de situações de risco para a saúde dos

participantes e assim subsidiar a ações que diminuam sua ocorrência, bem como institua tratamentos

precoces e previnam maiores comprometidos da saúde, provendo assim a qualidade de vida.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa apresenta:

- Respeito aos participantes da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade,

assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por
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intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida;

- Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos,

comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos;

- Garantia de que danos previsíveis serão evitados; e

- Relevância  social  da  pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não

perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.

Todos os termos foram apresentados de acordo com as exigências da resolução 466/2012 e a Norma

Operacional 001/2013 do CNS-Conselho Nacional de Saúde.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendações:

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de Mato Grosso CEP/UNEMAT após análise do

protocolo em comento, de acordo com a resolução 466/2012 e a Norma Operacional 001/2013 do CNS, é

de parecer que não há restrição ética para o desenvolvimento da pesquisa.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

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_594677.pdf

27/02/2016
14:37:27

Aceito

Outros Oficiodeesclarecimentopendenciadocum
ental.pdf

27/02/2016
14:35:39

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

Outros termodecompromisso25022016.pdf 27/02/2016
14:34:31

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto07122015.docx 08/12/2015
10:56:41

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

Outros OficioRespostaPARECER1339963.pdf 08/12/2015
10:54:42

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEPROFISSIONAIScorrecao.doc 08/12/2015
10:52:50

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito
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CACERES, 18 de Março de 2016

Claumir Cesar Muniz
(Coordenador)

Assinado por:

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEPROFISSIONAIS.doc 08/12/2015
10:51:09

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEDETENTAScorrecao.doc 08/12/2015
10:50:21

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEDETENTAS.doc 08/12/2015
10:47:07

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

Outros FICHADECOLETADEDADOS.docx 20/10/2015
15:31:13

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

pesquisadorresponsavel.pdf 20/10/2015
15:16:49

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 20/10/2015
14:51:48

Ana Cláudia Pereira
Terças

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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