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Resumo do Projeto A utilização dos conceitos da física quântica e da física da informação ainda tem sido
escassa quando aplicada ao contexto da saúde. O avanço no conhecimento da mecânica quântica e da
influência da informação nos processos de saúde-doença pode contribuir para um aumento da produção
científica nesta
área. Este projeto tem como objetivos implementar e avaliar a utilização da metodologia de Homeostase
Quântica Informacional (HQI) que visa o autocontrole da saúde emocional, mental e física, destinado a
adultos (faixa etária 45 à 60 anos), bem como analisar de um ponto de vista puramente teórico a Teoria
Quântica Informacional (TQI).
Para tal será utilizada amostra inicial de 60 adultos, residentes em várias regiões do Brasil, em um estudo
experimental randomizado com grupo controle, com pré-teste e pós-teste. Os dados serão obtidos por meio
de instrumentos e questionários padronizados com avaliação de variáveis sociodemográficas, de saúde
física, emocional e mental. Os resultados permitirão uma diminuição significativa nos problemas de saúde
dos participantes, bem como fundamentar teoricamente a metodologia de HQI para que contribua
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com a mudança de paradigmas na busca da simplificação dos processos de tratamento com utilização da
visão informacional na área da física.
Objetivo da Pesquisa:
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GERAIS
Implementar e avaliar a utilização da metodologia de Homeostase Quântica Informacional (HQI) que visa o
autocontrole da saúde emocional, mental e física, destinado a adultos.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Dos atendimentos:
- Realizar atendimentos individuais com base na metodologia de Homeostase Quântica Informacional;
- Possibilitar o uso dos conhecimentos adquiridos de forma equilibrada e resiliente.
b) Da pesquisa:
- Analisar de um ponto de vista puramente teórico a Teoria Quântica Informacional (TQI), que fundamenta a
metodologia de HQI;
- Verificar a efetividade da metodologia de HQI nas pessoas atendidas, considerando as seguintes variáveis:
saúde física, saúde emocional, saúde mental e bem-estar subjetivo.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos:
Durante os atendimentos individuais, poderá haver um risco mínimo de desconforto emocional já que os
participantes relatarão situações negativas vivenciadas em seu passado. Caso isso ocorra durante o
atendimento, o terapeuta está treinado para lidar com esta situação e direcionar para um conforto adequado
do participante.
Benefícios:
Ao participar da pesquisa, os participantes terão a oportunidade de eliminar os traumas que bloqueiam seu
equilíbrio. Após os atendimentos, os participantes poderão adquirir mais saúde física, emocional e mental.
Em nível macro, esperamos que os resultados contribuam com a mudança de paradigmas na busca da
simplificação dos processos de tratamento.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
METODOLOGIA
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Participantes Serão selecionados 60 adultos (na faixa etária de 45 à 60 anos) que apresentarem livre
interesse em participar da pesquisa, sendo que 30 farão parte do Grupo de Aplicação 30 farão parte do
Grupo Controle. Grupo de Aplicação: adultos que passarão por atendimentos individuais com a técnica de
HQI na primeira fase da pesquisa. Grupo Controle: adultos que passarão por atendimentos individuais com
a técnica de HQI na quarta fase da pesquisa. Os atendimentos serão agendados individualmente durante o
processo de recrutamento dos participantes.
Procedimento de coleta dos dados
1ª fase: pré-teste e primeiro atendimento: No primeiro momento, quando os participantes já estiverem
selecionados, faremos uma avaliação global dos adultos, realizando um levantamento das condições
emocionais, mentais, sociais e de saúde, utilizando instrumentos que avaliarão as variáveis indicadas
anteriormente.
Antes de começar a entrevista inicial com cada participante, de acordo com a Resolução CNS 466/12 sobre
pesquisa com seres humanos, os entrevistadores lerão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido junto
com participante, assegurar-se-á de que as instruções foram compreendidas e convidará o indivíduo para
assiná-lo. Os analfabetos poderão utilizar a impressão digital de um de seus polegares para firmar seu
acordo com os termos da pesquisa.
Após assinatura do Termo o objetivo é realizar o primeiro atendimento individual com a metodologia de
Homeostase Quântica Informacional. No encerramento do atendimento, os participantes serão orientados a
como dar continuidade na aplicação da metodologia para seu caso. O Grupo Controle fará apenas o préteste e depois será dispensado.
Conforme já apresentado, o atendimento será realizado individualmente com um número inicial de 60
indivíduos, divididos em dois grupos, para que, no caso de desistências e perdas, fiquemos com o número
final de 50 pessoas.
2ª fase: segundo atendimento: após um mês do primeiro atendimento, os participantes voltarão para um
segundo encontro. Os participantes do Grupo Controle serão acompanhados para checagem de como foi o
mês e o que fizeram em relação aos seus problemas de saúde.
3ª fase: terceiro atendimento e pós-teste: Esta fase servirá para encerrar os atendimentos com o Grupo de
Aplicação. Para tanto, será realizada a coleta do pós-teste por meio das etapas de número 2 a 5 da
avaliação realizada no pré-teste. Após três meses haverá a coleta de um segundo pós-teste (seguimento)
com o objetivo de analisar se as mudanças e repercussões se mantiveram na vida de cada pessoa.
4ª fase: primeiro atendimento com os participantes do Grupo Controle. Após este, seguirão mais dois
atendimentos mensais seguindo o mesmo procedimento aplicado para o Grupo de Aplicação.
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5ª fase: pós-teste com análise das mudanças e repercussões da metodologia. Nesta etapa da
pesquisa todos os participantes (Grupo de Aplicação e Grupo Controle) serão submetidos a um novo
pósteste com objetivo de testar o pressuposto de que há melhor possibilidade de que as pessoas se
autocurem de doenças e problemas de saúde quando a terapia é realizada com foco na eliminação das
causas, visando ao autocontrole da saúde emocional, mental e física. Cada atendimento terá a duração de 2
horas com anotação em fichas padrão no modelo do Instituto Quantum.
Para maior confiabilidade dos dados, a pesquisa atuará com investigadores cegos: o examinador que fará
os atendimentos não terá acesso ao protocolo de coleta de dados e nem saberá quem fará parte do Grupo
de Aplicação e Grupo Controle; o examinador que aplicará os protocolos de coleta de dados não saberá
quais serão os participantes que serão designados para cada grupo; os examinadores que acompanharão
os participantes do Grupo Controle não terão acesso ao protocolo de coleta de dados. Todos os
examinadores serão previamente treinados para realizarem sua função nesta pesquisa.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Termos apresentados:
- Folha de Rosto preenchida e assinada;
- Declarações do Pesquisador e Patrocinador quanto ao cumprimento dos termos da Resolução CNS n°
466/2012;
-Orçamento e Cronograma detalhado.
Para atendimento de pendências relacionadas ao TCLE versão 01 postado em 31/01/2018:
-Não contempla as seguintes informações de forma completa, clara e objetiva para compreensão do
participante:
-justificativa, objetivos completos e procedimentos da pesquisa, desconfortos, riscos e benefícios esperados
e formas de ressarcimento (pelas visitas) e indenização.
-Não foram apresentados os questionários citados no projeto. Todos os documentos a serem apresentados
ao participante deve ter aprovação do CEP.
-Citar contato do pesquisador e CEP (nome, telefone, endereço e e-mail):
Comitê de Ética em Pesquisa INVESTIGA – Instituto de Pesquisas, localizado à Avenida Romeu Tórtima,
739 – Cidade Universitária – Campinas-SP – CEP: 13084-791 através dos telefones (19)
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3517-6830 e (19)
99822-9083. O horário de atendimento é de segunda-feira à sexta-feira das 9h às 17h.
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um órgão que tem por objetivo fazer a avaliação e
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando
assegurar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar do participante da pesquisa.
As pendências foram atendidas no documento: TCLE_ProjetoHQI_Campinas2, postado em 17/04/2018 e
as respostas descritas em Resposta_Pendencias_ProjetoHQI, postado em 17/04/2018.
TODOS OS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS E AVALIADOS PELO CEP ENCONTRAM-SE
RELACIONADOS AO FIM DESSE PARECER.

Recomendações:
Em atendimento à Resolução CNS n° 466/2012, deverá ser encaminhado ao CEP o relatório final da
pesquisa e a publicação de seus resultados, para acompanhamento, bem como comunicada qualquer
intercorrência ou a sua interrupção.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
A pesquisa apresenta metodologia adequada aos objetivos propostos, descreve os critérios de inclusão e
exclusão necessários para o desenvolvimento da mesma, e apresenta todas as orientações para que o
participante da pesquisa possa colaborar com o bom andamento do estudo.
PENDÊNCIAS ATENDIDAS.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Postagem

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_1070456.pdf
TCLE / Termos de
TCLE_ProjetoHQI_Campinas2.pdf
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Endereço: Av. Dr. Romeu Tórtima, 739
Bairro: JARDIM SANTA GENEBRA II (BARAO
UF: SP
Município: CAMPINAS
Telefone: (19)3517-6830

17/04/2018
17:19:36
17/04/2018
17:19:14

Autor

Situação
Aceito

Wanda Patrocinio

Aceito

CEP: 13.084-791
E-mail: cep_investiga@grupoinvestiga.com.br
Página 05 de 06

INVESTIGA - INSTITUTOS DE
PESQUISA
Continuação do Parecer: 2.634.126

Outros

Protocolo_coleta_dados.pdf

15/04/2018
08:50:01
15/04/2018
08:48:00
31/01/2018
19:22:18
31/01/2018
19:21:48
31/01/2018
19:19:57

Wanda Patrocinio

Aceito

Outros

Resposta_Pendencias_ProjetoHQI.pdf

Wanda Patrocinio

Aceito

Orçamento

Orcamento_WPP.pdf

Wanda Patrocinio

Aceito

Cronograma

Cronograma_WPP.pdf

Wanda Patrocinio

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Folha de Rosto

Carta_autorizacaoWPP.pdf

Wanda Patrocinio

Aceito

Projeto_HQI_CampinasWPP.pdf

31/01/2018
19:18:48

Wanda Patrocinio

Aceito

folha_de_rostoWPPfinal.pdf

31/01/2018
19:17:03

Wanda Patrocinio

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
CAMPINAS, 03 de Maio de 2018

Assinado por:
Cristiana Madjarof
(Coordenador)
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