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Project abstract:Project abstract:

O objetivo principal é analisar as consequências da COVID-19 entre enfermeiros brasileiros nos anos de 2020

e 2021. Serão usados seis questionários para coleta de dados, a saber: 1- Informações sociodemográficas; 2)

Variaveis sobre atuação profissional e na pandemia; 3-Patient Health Questionnaire (PHQ2), 4- Questionário

de Saúde Geral (QSG), 5- Dutch Fatigue Scale (DUFS), e 6- Escala breve de Resiliência, além destes, será

usado um roteiro de entrevistas semiestruturado para a fase qualitativa da pesquisa. Os questionários e o roteiro

de entrevistas serão aplicados para enfermeiros que atuam em serviços de saúde que prestaram cuidados a

pacientes nos diferentes serviços de saúde de todas as capitais do Brasil. Os dados serão coletados por meio de

mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp e e-mail) via plataforma SurveyMonkey. As análises

serão: estatística descritiva para cálculo de medidas estatísticas como médias, proporções, variância, desvio

padrão e correlação, testes estatísticos como qui-quadrado e / ou Teste Exato de Fisher e a análise de regressão

logística. Os dados qualitativos serão submetidos à análises temáticas.  
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ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA COVID 19 PARA ENFERMEIROS DOANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA COVID 19 PARA ENFERMEIROS DO
BRASILBRASIL

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Os dados serão coletados

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Os dados serão coletados por meio de mídias sociais ( Facebook, Twitter, Instagram, Whatsappe e-mail) via

plataforma SurveyMonkey.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

A documentação é a seguinte - Questionário online contendo: 1- Informações sociodemográficas; 2) Variaveis

sobre atuação profissional e na pandemia; 3-Patient Health Questionnaire (PHQ2), 4- Questionário de Saúde Geral

(QSG), 5- Dutch Fatigue Scale (DUFS), e 6- Escala breve de Resiliência, além destes, será usado um roteiro de

entrevistas semiestruturado pala a fase qualitativa da pesquisa. Os metadados que o projeto irá coletar estão

relacionados à caracterização sociodemográfica dos participantes (idade, função, capital do país, sexo, cor da pele,

situação conjugal, escolaridade, especialidade que atua, tipo de instituição que atua, atuação em hospital de

campanha, tempo de experiência na função, tempo de graduado em enfermagem, filhos, reside com mais alguém, ,

reside com algum idoso, reside com alguma criança menor de 12 anos e clínicas  diagnóstico de COVID-19, qual

o método diagnóstico, qual mês e ano do diagnóstico, teve reinfecção, quantas reinfecções, vacinação contra

COVID-19, quantas doses, qual vacina, infecção pós-vacinação, doença crônica, tipo de doença crônica. Dados

quanto às informações do trabalho e de uso dos Equipamentos de Proteção Individual: frequência de troca da

Máscara N95, lesão decorrente do uso de Máscaras N-95, tipo de lesão decorrente do uso de Máscaras N-95,

Máscaras N95 fornecidas em quantidades suficientes de pela instituição, Máscara N95 de qualidade fornecidas

pela instituição, lesão decorrente do uso de protetor facial, tipo de lesão decorrente do uso de protetor facial,

protetor facial fornecido em quantidade suficiente pela instituição e protetor facial de qualidade fornecido pela

instituição. Dados quanto ao Estresse Percebido pelos enfermeiros, saúde geral, fadiga e resiliência. Além destes,

têm-se os dados qualitaivos coletados nas entrevistas: vivências relacionadas aos profissionais de saúde e as

consequencias da pandemia da COVID-19 para enfermeiros brasileiros.

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Destaca-se que a pesquisa se iniciará após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem

de Ribeirão Preto - EERP/USP. 
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Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?

Os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual serão gerenciados através da publicação de artigos

científicos em revistas indexadas, com respectivas citações das instituições envolvidas (instituição de

infraestrutura e instituição financiadora), garantindo que as ideias do projeto, instituições envolvidas e dados

registrados sejam amplamente divulgadas, melhorando a garantia dos direitos autorais.   

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Inicialmente o banco de dados será construído na plataforma survey monkey e transferido para o Repositório deRepositório de

Dados Científicos da USP Dados Científicos da USP (https://uspdigital.usp.br/repositorio/) sob responsabilidade ética e legal da

coordenadora do projeto, Profa. Dra. Elucir Gir, ora apresentado. Serão assegurados que todos os preceitos éticos

e anonimato dos participantes sejam resguardados. Serão utilizados os seguintes formatos para preservação: Dados

textuais: XML, TXT, HTML, PDF, Open Office; Bancos de dados: XML; Compressed: ZIP. O artigo 3º da

Portaria PRP/PRPG/STI/AGUIA nº 1, de 12 de dezembro de 2019 assegura que será disponibilizado um espaço de

armazenamento em disco sem custo para cada docente, por 5 anos.

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

O acesso de segurança será gerenciado pela Instituição Universidade de São Paulo, através do Repositório de

dados científicos da USP

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou preservados?Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou preservados?

Todos os dados

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Os dados serão armazenados por um período de 5 anos, confirme legislação vigente no Brasil

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Estarão disponíveis no Repositório de Dados Científicos da USP Repositório de Dados Científicos da USP (https://uspdigital.usp.br/repositorio/) sob

responsabilidade ética e legal da coordenadora do projeto, Profa. Dra. Elucir Gir, ora apresentado. Serão

assegurados que todos os preceitos éticos e anonimato dos participantes sejam resguardados. Serão utilizados os

seguintes formatos para preservação: Dados textuais: XML, TXT, HTML, PDF, Open Office; Bancos de dados:

XML; Compressed: ZIP. O artigo 3º da Portaria PRP/PRPG/STI/AGUIA nº 1, de 12 de dezembro de 2019
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assegura que será disponibilizado um espaço de armazenamento em disco sem custo para cada docente, por 5

anos.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Não

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

Profa. Dra. Elucir Gir

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Não há necessidade de recursos adicionais 
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Dataset - "ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA COVID 19 PARADataset - "ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA COVID 19 PARA
ENFERMEIROS DO BRASIL"ENFERMEIROS DO BRASIL"

Frequência de troca da Máscara N95, lesão decorrente do uso de Máscaras N-95, tipo de lesão decorrente do uso

de Máscaras N-95, Máscaras N95 fornecida em quantidades suficientes de pela instituição, Máscara N95 de

qualidade fornecida pela instituição, lesão decorrente do uso de protetor facial, tipo de lesão decorrente do uso de

protetor facial, protetor facial fornecido em quantidade suficiente pela instituição e protetor facial de qualidade

fornecida pela instituição. Dados quanto ao Estresse Percebido pelos enfermeiros, à Ansiedade, humor e qualidade

do sono. Além destes, têm-se os dados qualitaivos coletados nas informações: vivências relacionadas aos

profissionais de saúde e como conseqüências da pandemia da COVID-19 para enfermeiros brasileiros. tipo de

lesão decorrente do uso de Máscaras N-95, Máscaras N95 fornece em quantidades suficientes de pela instituição,

Máscara N95 de qualidade fornecida pela instituição, lesão decorrente do uso de protetor facial, tipo de lesão

decorrente do uso de protetor facial, protetor facial fornecida em quantidade suficiente pela instituição e protetor

facial de qualidade fornecida pela instituição. Dados quanto ao Estresse Percebido pelos enfermeiros, à

Ansiedade, humor e qualidade do sono. Além destes, têm-se os dados qualitaivos coletados nas informações:

vivências relacionadas aos profissionais de saúde e como conseqüências da pandemia da COVID-19 para

enfermeiros brasileiros. tipo de lesão decorrente do uso de Máscaras N-95, Máscaras N95 fornece em quantidades

suficientes de pela instituição, Máscara N95 de qualidade fornecida pela instituição, lesão decorrente do uso de

protetor facial, tipo de lesão decorrente do uso de protetor facial, protetor facial fornecida em quantidade

suficiente pela instituição e protetor facial de qualidade fornecida pela instituição. Dados quanto ao Estresse

Percebido pelos enfermeiros, à Ansiedade, humor e qualidade do sono. Além destes, têm-se os dados qualitaivos

coletados nas informações: vivências relacionadas aos profissionais de saúde e como conseqüências da pandemia

da COVID-19 para enfermeiros brasileiros. Proteção decorrente do uso de protetor facial, Proteção facial

fornecida em quantidade suficiente pela instituição e protetor facial fornecida pela instituição. Dados quanto ao

Estresse Percebido pelos enfermeiros, à Ansiedade, humor e qualidade do sono. Além destes, têm-se os dados

qualitaivos coletados nas informações: vivências relacionadas aos profissionais de saúde e como conseqüências da

pandemia da COVID-19 para enfermeiros brasileiros. Proteção decorrente do uso de protetor facial, Proteção

facial fornecida em quantidade suficiente pela instituição e protetor facial fornecida pela instituição. Dados quanto

ao Estresse Percebido pelos enfermeiros, à Ansiedade, humor e qualidade do sono. Além destes, têm-se os dados

qualitaivos coletados nas informações: vivências relacionadas aos profissionais de saúde e como conseqüências da

pandemia da COVID-19 para enfermeiros brasileiros.

Planned research output detailsPlanned research output details
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TitleTitle TypeType
AnticipatedAnticipated

release daterelease date

InitialInitial

accessaccess
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IntendedIntended

repository(ies)repository(ies)
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file sizefile size
LicenseLicense

MetadataMetadata

standard(s)standard(s)
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data?data?
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