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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Título da Pesquisa: MORTALIDADE POR HOMICÍDIO NO MUNICÍPIO DE JOÃO
PESSOA, PARAÍBA: CARACTERIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL.

Pesquisador: Alline Oliveira do Nascimento Veloso
CAAE: 53324316.7.0000.5187
SITUAÇÃO DO PROJETO: APROVADO.
Data da relatoria: 23/02/2016

Apresentação do Projeto: Projeto encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual da Paraíba para Análise e parecer com fins de elaboração de trabalho
de pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação, nível mestrado em Saúde Pública, da
Universidade Estadual da Paraíba, da orientanda Alline Oliveira do Nascimento Veloso
(Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública – UEPB. A presente pesquisa
será caracterizada como um estudo transversal censitário e documental. A população será
composta por todos os inquéritos policiais das vítimas de homicídios dolosos notificados
no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015.
Objetivo da Pesquisa: Caracterizar a violência homicida no município de João Pessoa/PB e
analisar o padrão de distribuição espacial das residências das vítimas. Avaliação dos Riscos e
Benefícios: A referida pesquisa por envolver dados de mortalidade por causa violenta oferece
riscos minímos, já que utilizará dados provenientes de inquéritos policiais. Todavia os
mesmos possuem dados sigilosos, logo, mencionamos como possível risco a exposição de
informações acerca do processo investigativo policial. Contudo, visando minimizar tal risco,
pretende-se preservar o anonimato das vitimas, além da utilização de endereços codificados.
Com relação aos benefícios oriundos da presente pesquisa, espera-se que a população
residente nas localizações onde houver aglomerações de vitimas de homicídios possam ser
beneficiadas com ações de prevenção, otimização de recursos e controle das mortes violentas,
de modo a contribuir com a qualidade de vida das mesmas. Espera-se ainda que, com a
caracterização dos homicídios e das vítimas, seja possível identificar padrões em função de
gênero, idade, raça, e fatores associados ao agravo, que possam auxiliar na formação de
estratégias preventivas.
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: A presente proposta de pesquisa é de suma
importância quanto papel e atribuições das Instituições de Ensino Superior (IES), mormente
pesquisa (bem como extensão), estando dentro do perfil das pesquisas de construção do
ensino-aprendizagem significativa, perfilando a formação profissional baseada na tríade
conhecimento-habilidade-competência, preconizada pelo MEC.
Portanto, tem retorno social, caráter de pesquisa científica e, contribuição na formação de
profissionais da área de saúde e áreas afins.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: Os termos necessários e
obrigatórios encontram-se presentes.
Recomendações: Sem recomendações.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Sem pendências.

