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Apresentação do Projeto:
A presente proposta objetiva explorar a relacao entre a suscetibilidade ao estresse e o processo de trabalho,
considerando-se cirurgioes-dentistas que atuam na atencao publica a saude bucal do municipio de Ponta
Grossa/PR e professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa que atuam na area das Ciencias
Biologicas e da Saude. Propoe-se um estudo exploratorio descritivo, com a utilizacao de metodologia
quantitativa. Para a coleta de informacoes, utilizar-se-a dois instrumentos: 1)questionario sociodemografico,
contendo informacoes sobre as variaveis: idade, genero, estado civil e numero de filhos, carga horaria de
atividades desenvolvidas na universidade (graduacao ou pos- graduacao), ou no servico publico de saude,
regime de dedicacao ao trabalho; alem de duas questoes abertas, especificas sobre o estresse visando
identificar a concepcao do sujeito sobre o estresse e se o mesmo considera estar sob estresse no trabalho.

Endereço: Av. Gen. Carlos Cavalcanti, nº 4748. UEPG, Campus Uvararanas, Bloco M, Sala 100.
Bairro: Uvaranas
CEP: 84.030-900
UF: PR
Município: PONTA GROSSA
Telefone: (42)3220-3108
E-mail: coep@uepg.br
Página 01 de 04

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
PONTA GROSSA - UEPG
Continuação do Parecer: 1.090.293

2) questionario de pesquisa validado no Brasil e em vigencia na Sociedade Brasileira de Psicologia,
denominado ‘Inventario de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp’-ISSL (Lipp, 2000), instrumento util na
identificacao de quadros caracteristicos do estresse em adultos e a identificacao da fase em que a pessoa
se encontra, com variaveis de multiplas respostas. As informacoes coletadas serao tabuladas e discutidas
com base na literatura

Objetivo da Pesquisa:
Os pesquisadores apontam como objetivo principal explorar a relacao entre a suscetibilidade aoestresse e o
processo de trabalho em diferentes grupos populacionais. Como objetivos secundários:
identificar a presenca e o perfil de agentes estressores junto a cirurgioes-dentistas que atuam em dois
modelos distintos de atencao publica a saude bucal: Unidade Basica de Saude (UBS) e Unidade de Saude
da Familia (USF); iIdentificar a presenca e o perfil de agentes estressores junto a professores universitarios
que atuam simultaneamente na graduacao e em programas de pos-graduacao stricto sensu e junto a
professores universitarios que atuam exclusivamente em cursos de graduacao; relacionar a condicao
estresse com os diferentes processos de trabalho expostos pelos grupos populacionais em estudo.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Os pesquisadores afirmam que, para a realizacao desse estudo, os riscos, de qualquer natureza, sao nulos.
Entretanto, caso o sujeito da pesquisa sinta-se acuado, constrangido ou algo semelhante, frente as
questoes abordadas, este tera total liberdade de negar-se a participar em qualquer momento, sem que o
fato lhe cause qualquer transtorno. Vale lembrar que nos instrumentos de coleta de dados nao constara
qualquer identificacao dos individuos.
Como benefícios, os autores relatam que os voluntarios dessa pesquisa receberao um manual
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informativo
impresso, contendo informacoes relevantes sobre a etiologia e prevencao do estresse, as quais serao
debatidas com os pesquisadores, e ainda orientacoes individualizadas sobre o tema, quando requeridas
pelos sujeitos. Ainda, os sujeitos, assim como os proprios pesquisadores, estarao contribuindo com
importantes subsidios para a literatura que trata do tema, visando melhorias nas qualidade de vida de
diferentes grupos populacioanais.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Trata-se de uma proposta de estudo exploratorio descritivo, utilizacao de metodologia quanti-qualitativa,
desenvolvido junto a duas populacoes (A e B), sendo cada uma constituida por dois grupos (1,2,3 e
4).POPULACAO A: CIRURGIOES-DENTISTAS (CDs) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ATENCAO A
SAUDE BUCAL • Grupo 1 : CDs de que atuam nas Unidades Basicas de Saude – UBS, do municipio de
Ponta Grossa/PR (n=54).• Grupo 2 : CDs que atuam em Unidades de Saude da Familia – USF, do municipio
de Ponta Grossa/PR (n=14). POPULACAO B: PROFESSORES DA AREA CIENCIAS BIOLOGICAS E DA
SAUDE DA UEPG/PR • Grupo 3: professores atuantes simultaneamente nos cursos de graduacao: Ciencias
Biologicas, Farmacia, Educacao Fisica, Enfermagem, Medicina e Odontologia e em programas de posgraduacao stricto sensu: Odontologia (mestrado e doutorado), Ciencias Biomedicas (mestrado), Ciencias
Biologicas (mestrado), Ciencias Farmaceuticas (mestrado) (n= 60). • Grupo 4: professores que atuam
exclusivamente em cursos

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Em anexo
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Recomendações:
Enviar relatorio final via plataforma brasil ao final do projeto com forma de notificação
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Aprovado
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:

PONTA GROSSA, 01 de Junho de 2015

Assinado por:
ULISSES COELHO
(Coordenador)
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