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DADOS DO PARECER

O estudo proposto é um estudo primário, analítico, clínico, longitudinal, controlado e randomizado composto

por estudantes universitários com sintomas depressivos, ansiosos e de estresse. Os participantes serão

recrutados e atendidos no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) na Faculdade de Filosofia e Ciências

Humanas (FAFICH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os participantes serão alocados

randomicamente

para uma intervenção com a Terapia Cognitivo-Comportamental Baseada em Mindfulness (MBCT) ou para o

grupo controle (fila de espera). O programa MBCT será realizado no formato de grupo composto por oito a

doze participantes com duração de seis sessões de 90 minutos cada. Objetiva-se realizar cinco grupos de

intervenção (entre 40 e 60 pessoas) e cinco grupos controle.  Após a intervenção (6 semanas) o grupo de

controle será oferecido a intervenção.  Terá coleta de dados ao longo da intervenção e 3 meses depois.  A

análise de dados será norteada pelo guia “The Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)”.

Assim, serão conduzidas análises de intenção de tratar (intention-to-treat-ITT), nas quais serão

considerados todos os dados dos pacientes alocados nos grupos e completado as medias pré-teste, mesmo

que estes tenham abandonado o tratamento e, nestes casos, será levada em conta a média total das

escalas de depressão (BDIII), ansiedade (BAI) e estresse (PSS). Para os demais valores ausentes será

utilizado o
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valor da última observação realizada (last observation carried forward). Na Fig. 2, pode-se observar o

diagrama CONSORT que apresenta como o fluxo dos participantes será realizado ao longo do estudo.

Segundo o autor, o objetivo primário da pesquisa é de “avaliar a eficácia do Programa Cognitivo-

Comportamental Baseado em Mindfulness para estudantes universitários com sintomas depressivos,

ansiosos e de estresse.

Os objetivos secundários são: a) verificar se existem diferenças estatisticamente significativas nas medidas

positivas (autoestima e qualidade de vida) após a intervenção; e b) avaliar se existem diferenças clínicas e

estatisticamente significativas nos escores de sintomas de depressão, de ansiedade e de estresse três

meses após o término da intervenção.

Objetivo da Pesquisa:

Segundo o autor, um possível risco aos pacientes durante a triagem (seleção do grupo de experiência e

grupo de controle) é que o participante pode se sentir desconfortável ao responder as perguntas, ficar

cansado ou se emocionar, no entanto, o pesquisador dois seguirá todos os procedimentos necessários para

auxiliar os participantes, se algo desta natureza acontecer.  Possíveis riscos durante a fase de intervenção

seria uma piora dos sintomas dos participantes.  Caso isso aconteça, a estratégia adotada será o

encaminhamento para atendimento individual no SPA e, caso necessário, encaminhar

também para tratamento psiquiátrico no HC/UFMG. Além disso, a pesquisa será interrompida caso

prejudique a rotina de funcionamento do SPA ou se houver impossibilidade por parte dos pesquisadores

para conclusão das atividades previstas.

São apontados como benefícios da pesquisa a geração de conhecimento sobre o tratamento de sintomas

depressivos, ansiosos e de estresse em estudantes universitários, e que os resultados possam abrir novas

alternativas de tratamentos que, se efetivos, poderão ser utilizados em outras instituições do ensino

superior. Em relação à intervenção terapêutica, o autor aponta que espera-se que ocorra, após a

intervenção, uma diminuição de sintomas depressivos, ansiosos e de estresse e no aumento da qualidade

de vida dos participantes.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa é bem fundamentada e tem mérito para a área.  A metodologia é bastante completa e
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detalhada referente a forma de recrutamento dos sujeitos, os tipo de intervenção e o monitoramento dos

participantes.  Há uma discussão adequada dos possíveis riscos e as medidas a serem tomadas para

amenizar os mesmos.

Foram apresentados os seguintes termos: folha de rosto, termo de compromisso devidamente assinado,

projeto completo, resumo do projeto, TCLE , carta de anuência do SPA, e parecer consubstanciado.

O TCLE está escrito de forma clara e com linguagem adequada.  São escritos com linguagem clara e

adequada para os participantes.  Está claro referente atividades da pesquisa e os riscos e benefícios.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendo aprovação do projeto.

Recomendações:

Como o TCLE contém mais que uma página, recomenda-se adicionar um espaço para a rubrica do

participante em cada página.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Tendo em vista a legislação vigente (Resolução CNS 466/12), o COEP-UFMG recomenda aos

Pesquisadores: comunicar toda e qualquer alteração do projeto e do termo de consentimento via emenda na

Plataforma Brasil, informar imediatamente qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento da

pesquisa (via documental encaminhada em papel), apresentar na forma de notificação relatórios parciais do

andamento do mesmo a cada 06 (seis) meses e ao término da pesquisa encaminhar a este Comitê um

sumário dos resultados do projeto (relatório final).

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
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