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Apresentação do Projeto:
O presente projeto de pesquisa versa a prevalência de obesidade e a inatividade física em idosos. Para
tanto será realizada coleta de dados será realizada mediante entrevistas conduzidas pelos pesquisadores
em locais reservados no clube com 150 idosos. O contato será realizado previamente junto à coordenação
das mesmas, sendo o entrevistado convidado a comparecer no local, por livre espontaneidade. Os dados
serão coletados a partir de um questionário que abordará aspectos sociodemográficos , hábitos de vida,
hábitos alimentares Fatores clínicos, medidas antropométricas, Índice de Massa Corporal e Relação Cintura
e Quadril, além de ser avaliado o nível de atividade física utilizando o International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ).A aplicação do questionário sócio demográfico, econômico, hábitos de vida, fatores
clínicos e a avaliação antropométrica serão realizados por uma equipe treinada em uma sala da escola que
será reservada especialmente para este fim. Será realizado um treinamento com os membros da equipe que
coletará os dados, de forma a uniformizar os procedimentos para coleta de dados. Será realizado um estudo
piloto com o objetivo de padronizar e avaliar a prática dos entrevistadores e avaliar o nível de compreensão
das questões utilizadas. Toda a equipe de avaliadores contará com um manual de instruções especialmente
desenvolvido e será alvo de treino especializado por parte dos investigadores.
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Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário: Avaliar o Índice de Massa Corporal e o Nível de Atividade Física em idosos participantes
de grupo de convivência de Montes Claros, Minas Gerais.
Objetivo Secundário:•Determinar a prevalência de sobrepeso e obesidade em idosos;•Avaliar os fatores
sociodemográficas e econômicas;•Avaliar os hábitos de vida e alimentares;•Coletar medidas
antropométricas.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Os riscos e benefícios apresentados pelo pesquisador, descritos a seguir, estão em parte de acordo com a
resolução 466/12.
Riscos:Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o risco pode ser
avaliado como: riscos de constrangimento para o paciente ao responder o questionário com perguntas
pessoais e na coleta dos dados antropométricos. Tais riscos serão minimizados da seguinte forma: a
pesquisa será realizada em local reservado; coleta de dados antropométricos serão realizadas por pessoal
capacitado; manuseio dos prontuários com cuidado.
Benefícios:Acredita-se que os resultados desse trabalho possam contribuir para elaboração de políticas
públicas locais especificas relacionadas à sensibilização da população quanto à pratica regular de atividade
física.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Pesquisa relevante na área saúde.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Os termos são apresentados, estando de acordo com a resolução 466/12.
De acordo com a Carta Circular n° 003/2011/ CONEP/ CNS, vimos orientar sobre a importância do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE - como instrumento de pactuação entre pesquisadores e
sujeitos de pesquisa. Neste sentido, visando maior padronização de procedimento faz se obrigatório a
rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu representante e pelo pesquisador
responsável - apondo suas assinaturas na última página do referido Termo no momento da coleta de dados.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
O comitê de ética da FUNORTE /SOEBRAS analisou o presente projeto e entendeu que o mesmo está
dentro das normas do comitê e das normas da resolução 466/12 do Conselho Nacional de
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Saúde/ Ministério da saúde estando o mesmo APROVADO, lembrando ao pesquisador principal da
obrigatoriedade de cumprir o cronograma e o envio do relatório final na data prevista. Caso a pesquisa não
seja concluída no prazo estipulado, o pesquisador deve enviar o relatório parcial.
Considerações Finais a critério do CEP:
Enviar ao CEP/SOEBRAS o relatório final deste projeto de pesquisa em até 60 dias após o término da
pesquisa com base no cronograma de atividades.É de total responsabilidade do pesquisador responsável
que a autorização para o início das atividades da pesquisa seja feita somente após o recebimento do
parecer de aprovação do CEP, visto que, em situações em que seja constatado que a pesquisa tenha se
iniciado sem a aprovação do CEP, os projetos serão reprovados.
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
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Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
MONTES CLAROS, 20 de Setembro de 2017

Assinado por:
Claudiojanes dos Reis
(Coordenador)
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