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As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e Avaliação dos

Riscos e  Benef íc ios"  foram re t i radas do arqu ivo In formações Bás icas da Pesquisa

(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1650903, de 11/01/2021): RESUMO - A literatura

específica identifica elementos sobre o núcleo da Terapia Ocupacional, no campo da saúde mental

infantojuvenil, evidenciando, entretanto, a necessidade e importância de aprofundamento na discussão

sobre a localização, caracterização e demarcação de suas especificidades. O presente estudo tem como

objetivo compreender como terapeutas ocupacionais e outros profissionais envolvidos na atenção

psicossocial de crianças e adolescentes percebem o núcleo profissional da Terapia Ocupacional no campo

da saúde mental infantojuvenil. Para isso, propõe-se a realização de um estudo de caráter

descritivoexploratório, com abordagem qualiquantitativa, a ser desenvolvido em duas fases. Na Fase 1,

pretende-se explorar, com um número mais amplo de profissionais terapeutas ocupacionais e não

terapeutas ocupacionais com experiência no campo da atenção psicossocial de crianças e adolescentes,

questões sobre o núcleo da Terapia Ocupacional e o campo da saúde mental infantojuvenil, por meio de

questionário

online. Na Fase 2, pretende-se aprofundar a discussão sobre o núcleo da Terapia Ocupacional e o campo

da saúde mental infantojuvenil, com o objetivo de identificar, analisar e construir elementos que compõem os

referidos núcleo e campo, coletivamente, com base na percepção dos
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próprios participantes, por meio de grupos focais online. Como resultados, espera-se abarcar profissionais

de diferentes regiões brasileiras no estudo e que os mesmos consigam elaborar elementos que compõem o

núcleo da Terapia Ocupacional no campo da saúde mental infantojuvenil, de forma aprofundada e

complexa. Tais resultados serão discutidos à luz dos referenciais teóricos da reabilitação psicossocial e

atenção psicossocial, bem como do campo e núcleo. Espera-se que o estudo colabore para a consolidação

do núcleo da Terapia Ocupacional junto às demais áreas do conhecimento que compõem o referido campo

profissional, contribuindo com o processo de formação de terapeutas ocupacionais e com a atuação prática

daqueles que estão inseridos no campo. HIPÓTESE - Hipotetiza-se que os profissionais participantes

resgatarão elementos intrínsecos à formação e atuação da Terapia Ocupacional para justificarem suas

compreensões sobre a especificidade no campo da saúde mental infantojuvenil, bem como serão

levantados elementos sobre o trabalho em equipe multi, inter e transdisciplinar e as localizações e

especificidades de cada núcleo profissional nestas equipes. METODOLOGIA - A pesquisa será

desenvolvida totalmente online, viabilizando a participação de profissionais de diferentes Estados brasileiros.

Salienta-se que esta pesquisa não está subordinada às instituições às quais os participantes estão ou

estiveram vinculados profissionalmente, sendo a participação consentida apenas mediante a autorização de

cada participante. Instrumentos: Será utilizado um questionário online, elaborado pela pesquisadora

exclusivamente para esta pesquisa, disponibilizado pela ferramenta do Google Docs – Formulário. O

questionário será iniciado com uma avaliação

sociodemográfica, com o objetivo de caracterizar a população participante da pesquisa. Serão coletados

dados de idade, gênero, local de residência, nível de escolaridade, local de formação, tempo de formação e

experiências profissionais, por meio de questões de múltipla escolha. Em seguida, os participantes serão

questionados sobre quais aspectos e elementos percebem no núcleo profissional e na atuação da Terapia

Ocupacional no campo da saúde mental infantojuvenil, por meio de questões abertas. O questionário será

finalizado com a possibilidade de o participante sinalizar seu desejo e interesse de participar da Fase 2 do

presente estudo, isto é, da composição dos grupos focais, sendo solicitado, em caso afirmativo, a

disponibilização do endereço eletrônico para que a pesquisadora entre em contato posteriormente. Também

será elaborado, a partir da revisão da literatura e pautado nos objetivos da pesquisa, um roteiro para

condução dos grupos focais, com uma questão disparadora e outras questões temáticas, para nortear a

discussão do grupo acerca da temática do núcleo profissional da Terapia Ocupacional no campo da saúde

mental infantojuvenil.
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Salienta-se, para a realização dos grupos focais, a utilização de recursos digitais, como computador ou

smartfone, com acesso à internet e a plataformas digitais de comunicação grupal, que permitam a gravação

em vídeo em tempo real, bem como materiais gráficos para registros. Também se pretende adotar a

estratégia do diário de campo como uma forma de registro dos encontros. Procedimentos: Fase 1 - Pretende

-se convidar virtualmente os profissionais a responderem os questionários onlines, sendo utilizadas as redes

sociais e o método “bola de neve” como meios de divulgação dos convites aos potenciais participantes.

Segundo Vinuto (2014), o método

“bola de neve” é um método de amostragem não probabilística, que utiliza cadeias de referência, isto é,

parte da identificação de informanteschaves, que ajudam o pesquisador a localizar e acionar, dentre suas

próprias redes sociais, pessoas que se encaixem no perfil pesquisado e que possam ser informantes para a

pesquisa, sendo o convite replicado por cada participante, sucessivamente. Será disponibilizado um link

para acesso ao Google Docs – Formulário, sendo os participantes direcionados a uma página que conterá o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) disponível para leitura, com as devidas explicações

sobre a pesquisa. O TCLE será assinado virtualmente através de um ícone de preenchimento obrigatório.

Somente após o aceite de participação na pesquisa, os participantes poderão responder o questionário. A

pesquisadora estará

disponível para conversar com os participantes, por meio de telefone, WhatsApp, para que se sintam à

vontade para esclarecer possíveis dúvidas. Fase 2 - Pretende-se entrar em contato virtualmente, por e-mail,

com os participantes que sinalizaram no questionário seu interesse em participar da fase subsequente da

pesquisa, aos quais será apresentado o TCLE da Fase 2. Serão compostos dois grupos focais, sendo um

apenas com terapeutas ocupacionais, e outro com profissionais não terapeutas ocupacionais. Será proposta

a realização de dois encontros virtuais com cada grupo, em data e horário a serem acordados com os

participantes, sendo cada encontro previsto de 1h30min. Os encontros serão realizados via plataformas

digitais de comunicação grupal. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO - Serão potenciais participantes do presente

estudo profissionais com experiência prévia ou atual na atenção psicossocial de crianças e adolescentes em

todo o território nacional. Serão adotados como critérios de inclusão: 1) terapeutas ocupacionais que atuem

ou tenham atuado por, ao menos, um ano na atenção psicossocial de crianças e adolescentes, seja na

assistência ou na extensão universitária, no território nacional; 2) profissionais não terapeutas ocupacionais,

de nível superior ou médio, que atuem ou tenham atuado por, ao menos, um ano na atenção psicossocial de
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crianças e adolescentes, em cujas equipes havia, ao menos, um terapeuta ocupacional, seja na assistência

ou na extensão universitária, no território nacional.

Objetivo Primário: Compreender como terapeutas ocupacionais e outros profissionais envolvidos na atenção

psicossocial de crianças e adolescentes percebem o núcleo profissional da Terapia Ocupacional no campo

da saúde mental infantojuvenil.

Objetivo Secundário: Analisar a percepção de profissionais não terapeutas ocupacionais envolvidos na

atenção psicossocial de crianças e adolescentes sobre a atuação da Terapia Ocupacional no campo da

saúde mental infantojuvenil; Identificar aspectos que fundamentam e/ou influenciam as práticas de

terapeutas ocupacionais no campo da saúde mental de crianças e adolescentes; Identificar e analisar, com

terapeutas ocupacionais, os elementos que compõem o núcleo da Terapia Ocupacional no campo da saúde

mental de crianças e adolescentes.

Objetivo da Pesquisa:

Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos apresenta riscos. O dano eventual poderá ser

imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou a coletividade” Dessa forma, o pesquisador deve fazer o

exercício da alteridade colocando-se no lugar do sujeito participante para detectar possíveis riscos, que

podem ser físicos, morais ou psicológicos. Neste sentido o projeto apresenta como:

Riscos: Os riscos decorrentes da participação nesta pesquisa estão relacionados ao desconforto,

constrangimento ou dificuldade em responder alguma pergunta sobre como compreendem e percebem o

núcleo profissional da Terapia Ocupacional no campo da saúde mental infantojuvenil com base em sua

experiência profissional. Estes riscos podem ser minimizados com a orientação explícita de que não será

realizado juízo de valor sobre a

compreensão e percepção dos profissionais acerca do referido tema, não sendo as respostas julgadas como

certas ou erradas. Também se considera o risco de que o resgate na memória de tais vivências profissionais

possa ser desconfortável ou gerar incômodos. Em todos os casos, será oferecida a possibilidade de o

participante se omitir ou mesmo desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. A pesquisadora

estará disponível para conversar com os participantes, por meio de telefone, WhatsApp, de modo que

possam se sentir à vontade para esclarecer possíveis dúvidas que surgirem durante o preenchimento do

questionário e até mesmo de procurar orientações e/ou encaminhamentos.

Benefícios: Quanto aos benefícios, o desenvolvimento deste projeto de pesquisa permitirá levantar uma

discussão que é ainda pouco aprofundada no contexto brasileiro, a respeito do núcleo

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
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profissional da Terapia Ocupacional no campo da saúde mental infantojuvenil, partindo da visão que os

profissionais têm a respeito do tema, frente a suas experiências profissionais ao longo da vida, permitindo,

assim, avanços na demarcação e no posicionamento deste núcleo profissional no referido campo de

atuação. Para além de um benefício social, o participante poderá ter ganhos pessoais, no sentido de obter

conhecimentos sobre a temática e participar ativamente do processo de construção coletiva sobre o lugar, a

atuação e os aspectos do núcleo profissional da Terapia Ocupacional no campo da saúde mental

infantojuvenil.

Trata-se de uma pesquisa que deve seguir os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução CNS nº 510 de

2016 e suas complementares.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Recomendações:

Os pesquisadores solucionaram todas as pendências e inadequações e, portanto, considera-se o projeto

aprovado.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Diante do exposto, o Comitê de ética em pesquisa - CEP, de acordo com as atribuições definidas na

Resolução CNS nº 466 de 2012 e 510 de 2016, manifesta-se por considerar "Aprovado" o projeto. A

responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os aspectos éticos e legais,

cabendo-lhe, após aprovação deste Comitê de Ética em Pesquisa: II - conduzir o processo de

Consentimento e de Assentimento Livre e Esclarecido; III - apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela

CONEP a qualquer momento; IV - manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua

guarda e responsabilidade, por um período mínimo de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa; V -

apresentar no relatório final que o projeto foi desenvolvido conforme delineado, justificando, quando

ocorridas, a sua mudança ou interrupção. Este relatório final deverá ser protocolado via notificação na

Plataforma Brasil. OBSERVAÇÃO: Nos documentos encaminhados por Notificação NÃO DEVE constar

alteração no conteúdo do projeto. Caso o projeto tenha sofrido alterações, o pesquisador deverá submeter

uma "EMENDA".

Considerações Finais a critério do CEP:
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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_1650903.pdf

11/01/2021
11:00:59

Aceito

Outros Carta_Resposta_versao1.docx 11/01/2021
10:59:34

Flávia Arantes
Táparo

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

RCLE_fase2_atualizado.pdf 11/01/2021
10:58:31

Flávia Arantes
Táparo

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

RCLE_fase1_atualizado.pdf 11/01/2021
10:58:14

Flávia Arantes
Táparo

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_de_pesquisa_Flavia_Arantes_T
aparo_atualizado.pdf

11/01/2021
10:57:51

Flávia Arantes
Táparo

Aceito

Folha de Rosto folha_de_rosto_assinada.pdf 05/11/2020
21:50:26

Flávia Arantes
Táparo

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_de_pesquisa_Flavia_Arantes_T
aparo.pdf

04/11/2020
19:03:12

Flávia Arantes
Táparo

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_fase_2.pdf 04/11/2020
19:02:38

Flávia Arantes
Táparo

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_fase_1.pdf 04/11/2020
19:02:29

Flávia Arantes
Táparo

Aceito

Cronograma Cronograma.pdf 04/11/2020
18:58:35

Flávia Arantes
Táparo

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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SAO CARLOS, 12 de Fevereiro de 2021

ADRIANA SANCHES GARCIA DE ARAUJO
(Coordenador(a))

Assinado por:
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