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Apresentação do Projeto:
Este estudo será desenvolvido em uma maternidade, localizada em Palmas, Tocantins, Brasil. Constituirá
também como cenário desse estudo a rede de atenção básica à saúde do município de Palmas–TO. De
forma mais específica, dez Centros de Saúde e Comunidade (CSC) do município de Palmas–TO. Percurso
metodológico para construção de protocolos clínicos sobre admissão e alta da mulher e recém-nascido
seguiu-se o seguinte fluxo: 1ª etapa: Levantamento dos elementos do
protocolo; 2ª etapa: Revisão da Literatura; 3ª etapa: Elaboração do protocolo; 4ª etapa: Validação interna e
5ª etapa: Validação dos protocolos.Percurso metodológico para contribuir com o modelo de comunicação
entre a maternidade e a rede básica de atenção: Para promoção
da alta responsável será elaborada uma ferramenta online com dados, informações e indicadores referentes
à assistência prestada à parturiente durante o trabalho de parto, parto, pós-parto até o momento da alta,
onde será realizada a comunicação com a Atenção Básica de referência, para informações pertinentes
sobre esse período, bem como o agendamento da consulta puerperal. Para de implementar protocolo de
consulta puerperal da mulher decidiu-se pelo seguinte fluxo: 1ª etapa: Observação da prática; 2ª etapa:
Capacitação profissional e 3ª etapa: Avaliação da Intervenção.

Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
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Promover a mudança de modelo de assistência a mulher e ao recém-nascido da admissão à alta.
Objetivo Secundário:
- Elaborar protocolos clínicos sobre: admissão e alta da mulher e alta do recém-nascido;
- Validar os protocolos elaborados;
- Implementar os protocolos na maternidade;
- Contribuir com o modelo de comunicação entre a maternidade e a rede básica de atenção para promoção
da alta responsável;
- Implementar protocolo de consulta à mulher no período puerperal.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Os riscos e benefícios foram adequados.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Esta pesquisa se justifica pela necessidade de adotar medidas destinadas a assegurar a
melhoria do acesso, fluxo e da qualidade de assistência Obstétrica às mulheres e RN em uma
maternidade de referência no município de Palmas, Tocantins, Brasil, para que a maternidade
possa cumprir seu papel na rede de assistência e resolver grande parte das necessidades em
saúde, residindo nisso a relevância social da pesquisa.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Folha de Rosto - todos os campos foram preenchidos, datados e assinados, com identificação dos
signatários. As informações prestadas são compatíveis com as do protocolo. A identificação das assinaturas
contém, com clareza, o nome completo e a função de quem assinou, bem como está indicada por carimbo.
Declaração de Compromisso do Pesquisador Responsável - devidamente assinada e declarando que
prezará pela ética instituída pela CNS nº 466/12 e suas complementares, entre elas destaca a Norma
Operacional da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP n º 001/13.
Orçamento financeiro - detalha os recursos e destinação no protocolo de cadastro da PB, apresentado em
moeda nacional.
Cronograma - descreve a duração total e as diferentes etapas da pesquisa, com compromisso explícito do
pesquisador de que a pesquisa somente será iniciada a partir da aprovação pelo Sistema CEP.
TCLE - inclui informações quanto à justificativa, os objetivos e os procedimentos, explicitação dos possíveis
desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa, esclarecimento sobre a
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forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os participantes da pesquisa, garantia de plena
liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento; garantia de
manutenção do sigilo e da privacidade; garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; explicita a garantia de ressarcimento e como serão cobertas
as despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; explicita a garantia de indenização
diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.
Dispensa do TCLE - não se aplica.
Documento da Instituição Campo Autorizando o Estudo - emitidos pela:
- Responsável pela Diretoria do Hospital e da FESP;
Projeto de pesquisa - anexado de forma original na íntegra.
Instrumentos de coleta – construídos em conformidade com os objetivos da pesquisa;
Os currículos dos pesquisadores atendem as exigências para esta pesquisa.

Recomendações:
- Conforme item XI (DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL) na Resolução CONEP 466/12, destaca-se aqui
apenas como lembrete: XI.2 - Cabe ao pesquisador:
c) desenvolver o projeto conforme delineado;
d) elaborar e apresentar os relatórios parciais e/ou finais;
f) manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um
período de 5 anos após o término da pesquisa;
g) encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores
associados e ao pessoal técnico integrante do projeto;
h) justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou a não publicação
dos resultados.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
O pesquisador adequou as pendências elencadas.
Considerações Finais a critério do CEP:

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

Arquivo

Postagem

Autor

Situação
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Informações Básicas
do Projeto
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Declaração de
Instituição e
Infraestrutura
Declaração de
Instituição e
Infraestrutura
Cronograma

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1146213.pdf
TCR.pdf

06/11/2018
09:25:23
06/11/2018
09:24:51

JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA

Aceito

hmdr.pdf

29/10/2018
17:42:19

JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA

Aceito

FESP.pdf

29/10/2018
17:30:47

JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA

Aceito

Cronograma.pdf
tcle.pdf

JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA
JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Folha de Rosto

29/10/2018
17:27:35
29/10/2018
17:25:13

DECLARACAO.pdf

Outros

ROTEIRO.pdf

Orçamento

ORCAMENTO.pdf

JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA
JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA
JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA
JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA
JÉSSICA AVILAYNE
BARBOSA DA SILVA

Aceito

Declaração de
Pesquisadores
Outros

19/06/2018
18:25:33
19/06/2018
18:13:32
19/06/2018
18:12:15
19/06/2018
18:11:18
15/06/2018
10:01:13

FOLHA.pdf

INSTRUMENTO.pdf

Aceito

Aceito

Aceito
Aceito
Aceito
Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
PALMAS, 07 de Novembro de 2018

Assinado por:
Luís Fernando Castagnino Sesti
(Coordenador(a))
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