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 mundo inteiro enfrenta uma pandemia causada pelo coronavírus, eles são altamente patogênicos ecausam

infecções intestinais e respiratórias importantes. Ainda não se conhece os aspectos clínicoscompletamente

descritos, porém a doença se transmite de pessoa para pessoa. Sabe-se que os maisatingidos são idosos e

indivíduos com algumas comorbidades de forma mais agressiva. Crianças parecemser menos vulneráveis e

parecem ser menos susceptíveis. Em decorrência da pandemia pelo COVID-19, asescolas, comércio e

indústrias foram fechadas temporariamente na tentativa de conter a disseminação dovírus. Essa pesquisa

tem relevância, pois, vivencia-se um momento singular em todo mundo. As famíliastêm modificado sua

forma de viver, onde sua rotina foi consideravelmente modificada. Não existem fórmulasde como enfrentar

essas modificações, cada família está enfrentando da sua maneira. O objetivo dessetrabalho é identificar as

estratégias de enfrentamento utilizadas pelos pais e filhos em tempos de pandemiapelo COVID-19. Estudo

exploratório descritivo para identificação de estratégias de  enfrentamento dos paisdurante a pandemia pelo

COVID-19, além de conhecer aspectos sobre o comportamento das  crianças, quetêm sido afetadas nesta

pandemia. A pesquisa será realizada com famílias da região Nordeste, comaplicação de questionários aos

pais de crianças de 4 a 11 anos
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Identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos pais e filhos em tempos de pandemia peloCOVID

-19.

Objetivo Secundário:

Descrever as características sociodemográficas, econômicas e clínicas das famílias  participantes.Identificar

as diversas situações domésticas que as crianças vivenciam através do QSD.Averiguar o impacto

relacionado a rotina da família na pandemia pelo COVID-19.

Pesquisadora apresenta riscos e benefícios da pesquisa de forma clara e condizentes com a pesquisa, a

saber:

Riscos:

Os riscos para os sujeitos envolvidos na pesquisa são riscos mínimos, que poderão ser de ordem

psicológica e emocional, que serão minimizados através das seguintes providências: garantia de sigilo e

confidencialidade dos dados, total liberdade de se negar em participar da pesquisa, sem nenhum prejuízo

ou constrangimento, além da possibilidade em desistir de participar da pesquisa a qualquer momento.

Benefícios:Os benefícios dessa pesquisa são inúmeros, visto que trará reflexões sobre o modo de vida, a

rotina das famílias, para que possibilite uma intervenção de modo a melhorar a vida das famílias que foram

afetadas epa pandemia.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Pesquisa mostra-se relevante uma vez que pretende investigar a forma de vida de famílias do Nordeste

durante a pandemia de COVID-19.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Após análise dos termos de apresentação obrigatória pelo colegiado do CEP-UECE, considerou-se que

todos estavam de acordo com a resolução 466/12 do CNS.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Enviar relatório final de pesquisa ao seu término.

Recomendações:

Após análise do projeto de pesquisa em reunião ordinária do CEP-UECE, considerou-se que o projeto

encontra-se APROVADO.
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Considerações Finais a critério do CEP:

FORTALEZA, 17 de Agosto de 2020

ISAAC NETO GOES DA SILVA
(Coordenador(a))

Assinado por:

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_1595558.pdf

12/08/2020
17:19:15

Aceito

Outros TCLE_NOVO.pdf 12/08/2020
17:17:06

Regilene Alves
Portela

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto.pdf 16/07/2020
23:21:59

Regilene Alves
Portela

Aceito

Outros Anuencia.pdf 16/07/2020
22:52:23

Regilene Alves
Portela

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Termo.pdf 16/07/2020
22:48:56

Regilene Alves
Portela

Aceito

Folha de Rosto Regilene.pdf 16/07/2020
22:24:05

Regilene Alves
Portela

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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