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Apresentação do Projeto:
Trata-se de um Projeto de Dissertação de Mestrado vinculado ao Programa de Pós graduação da Escola de
Enfermagem. É um estudo qualitativo, de cunho descritivo, observacional, no qual a estratégia de
observação é seccional. Tem como objetivos descrever o perfil epidemiológico das mulheres vendedoras
ambulantes; - analisar à luz dos Determinantes Sociais de Saúde as condições de saúde das vendedoras
ambulantes na perspectiva do trabalho informal e tendo com desfecho a informação que o acesso a serviços
essenciais como saúde e educação, o ambiente de trabalho, podem ser vistos como importantes fatores de
influência positiva ou negativa para a saúde. Expressando que as pessoas em desvantagem social
apresentam diferenciais de exposição e de vulnerabilidade aos riscos à saúde, como consequência de
condições ambientais inadequadas, exposição a condições mais perigosas ou estressantes de trabalho e
menos acesso aos serviços.

Objetivo da Pesquisa:
Descrever o perfil epidemiológico das mulheres vendedoras ambulantes; - analisar à luz dos Determinantes
Sociais de Saúde as condições de saúde das vendedoras ambulantes na perspectiva do trabalho informal.
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Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos:
Esta pesquisa, segundo o pesquisador, não causará riscos de qualquer natureza, pois a única intervenção a
ser realizada refere-se a aplicação de um questionário aos participantes da pesquisa.
Benefícios:
O pesquisador informa que os benefícios esperados são: o fornecimento de evidências científicas que
baseiem as ações dos profissionais de saúde, direcionando e fundamentando a sua prática para com as
mulheres vendedoras ambulantes, a partir do conhecimento da realidade de trabalho e das condições de
saúde das mesmas. Apesar dos benefícios não serem imediatos e diretamente impactados na vida dos
participantes da pesquisa, todos são relevantes.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Projeto com abordagem qualitativa envolvendo participantes da pesquisa pouco estudados no meio
científico, no entanto, com foco relevante para este segmento da sociedade e modalidade de geração de
economia e trabalho. Projeto bem estruturado, apesar da parte introdutória se assemelhar mais como uma
justificativa para o desenvolvimento da pesquisa. Apresenta as lacunas existentes no meio científico sobre o
tema, o que justifica o desenvolvimento desta pesquisa.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
O pesquisador apresentou em documento a parte do projeto o cumprimento das suas `pendências em
Parecer anterior emitido por este CEP, porém faz parte do conjunto dos termos obrigatórios.
Informa que as entrevistas terão acompanhamento de um psicólogo devido ao tipo de abordagem para
algumas perguntas que serão feitas aos participantes da pesquisa e complementa que se for do desejo do
entrevistado, poderá haver um agendamento da entrevista em outro local ou data.
Recomendações:
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Como houve o cumprimento das pendências pelo Pesquisador de acordo com o Parecer Consusbstanciado
emitido por este CEP, o Projeto foi considerado aprovado.
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Considerações Finais a critério do CEP:

NITEROI, 05 de Maio de 2014

Assinador por:
ROSANGELA ARRABAL THOMAZ
(Coordenador)
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