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Apresentação do Projeto:
Pretende estudar o estado nutricional e prevalência de parasitoses em gestantes.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Conhecer o perfil socioeconômico, nutricional e a prevalência das parasitoses intestinais em gestantes
acompanhadas pelo Programa da Saúde da Família do município de Cuité.
Objetivo Secundário:
-Conhecer a prevalência dos helmintos e protozoários intestinais, através de exames parasitológicos de
fezes, na população estudada; -Encaminhar ao profissional habilitado para tratamento antiparasitário
específico os indivíduos com amostra positiva;
-Realizar avaliação nutricional das gestantes; -Disponibilizar os dados da pesquisa para os profissionais da
saúde responsáveis pela assistência pré-natal.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Adequados e descritos.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
A pesquisa encontra-se na quarta versão devido à seguinte pendência:
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1-Acrescentar quais testes estatísticos, serão realizados para avaliar os resultados da pesquisa.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Foram mantidos os termos informados anteriormente, sendo inserida apenas as informações básicas atuais,
as quais não esclarecem os métodos para obtenção da amostra (cálculo estatístico).
Observa-se que o pesquisador não apresentou o delineamento do estudo (tipo). Considerando a literatura
acerca da abordagem quantitativa, há diferentes meios para definir a amostragem. Sugerimos verificar e
amparar por meio da literatura o valor apontado (100 amostras).
A pesquisadora insiste em não apresentar o delineamento, com base na literatura, para obtenção da
amostra e afirma apenas que, p. 9, "para a delimitação da amostra, será obtido junto ao SISPRENATAL do
município de Cuité a relação de mulheres gestantes que deram entrada na atenção pré-natal entre os
meses de outubro de 2013 a fevereiro de 2014. As gestantes serão localizadas e convidadas a participarem
do estudo no espaço das USFs para facilitar a localização e otimizar a coleta de dados."
Consideraremos a amostra não probabilística do tipo intencional. Caso a pesquisadora discorde,
desconsiderar o parecer, submetendo novamente o projeto para análise. Dessa vez, informando qual o
recorte estatístico utilizado.

Recomendações:
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Considerando a observação realizada quanto a estratégia para obtenção da amostra, somos de parecer
favorável.
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:
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CAMPINA GRANDE, 31 de Março de 2014

Assinador por:
Maria Teresa Nascimento Silva
(Coordenador)
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