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Project abstract:
Apesar de seus amplos benefícios para a prevenção de doenças e manutenção da saúde, há uma alta taxa de estilo de vida sedentário
entre pessoas com deficiência. A pandemia de COVID-19 no ano de 2020 se apresenta como um desafio para o engajamento da pessoa
com deficiência em programas de atividade física e esporte, com consequências negativas para seu estado de saúde. Entretanto, os
estudos realizados neste campo com pessoas com deficiência ainda são reduzidos. O estudo tem como objetivo investigar efeitos da
pandemia de COVID-19 na prática da atividade física e comportamentos de saúde por pessoas com deficiência. O estudo será realizado
através da aplicação de questionários online com participação de dois grupos de participantes: 1) mães, pais e responsáveis por crianças
e adolescentes com deficiência entre 5 e 17 anos de idade; 2) adultos e idosos com deficiência. Como resultado, espera-se o
reconhecimento do impacto da pandemia de COVID-19 nos comportamentos de saúde e atividade física de pessoas com deficiência.
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Efeitos da Pandemia de COVID-19 para a Pessoa com deficiência: um estudo sobre atividade física e
saúde
Descrição dos Dados e Metadados
Quais serão os dados coletados?
Este projeto fará o uso de um design misto e, por isto, abordagens quanti-qualitativas serão aplicadas. Formulários serão operados de forma online e respostas de questões
dissertativas e de múltiplas escolhas serão coletadas. Além disso, entrevistas semiestruturadas serão desenvolvidas individualmente por meios remotos e serão coletadas falas
por áudio e vídeo dos participantes entrevistados. Os dados a serem coletados são referentes á prática de atividade física, qualidade de vida e saúde em geral no período de
pandemia de COVID-19, informações sobre o sono, convívio físico e social e, co-variáveis demográficas (tipo de deficiência, sexo, idade, doenças associadas e localidade).
Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?
A documentação e metadados que acompanharão os dados serão desenvolvidos de acordo a Política Institucional de Acesso Aberto à Produção Intelectual e Científica da
Unicamp, especificamente, com as diretrizes do sistema de armazenamento de dados e softwares REDU. Por isso, os dados acompanharão as seguintes informações: Digital
Object Identifier (DOI), data de publicação, título, autor, contato, descrição, assunto, palavras-chave, informação de concessão da agência de fomento, depositante e data de
depósito.

Aspectos Legais e Facilidade de Acesso aos Dados
Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?
Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Estadual de Campinas e aguarda a aprovação. Os procedimentos de coleta de dados só iniciarão após a
aprovação do Termo de consentimento livre esclarecido pelos participantes do estudo. Por questões éticas e para manter sigilo sobre a identidade dos participantes e de
possíveis familiares e colegas citados nas falas e relatos, os nomes serão substituídos por pseudônimos em todas as etapas da pesquisa (respostas dos formulários e
entrevistas).
Quais são as políticas a serem utilizadas para o compartilhamento de dados?
Por se tratar de dados quanti-qualitativos, todos as variáveis serão compartilhadas no sistema REDU da Unicamp em arquivo Excel e documento Word, respectivamente.
Pesquisadores que desejarem fazer o reuso dos dados deverão estabelecer contato para parceria científica com as pesquisadoras responsáveis ou poderão fazer download dos
arquivos e utilizá-los, com as devidas menções e citações dos arquivos depositados (DOI gerado pelo sistema REDU).

Gestão de Dados e Armazenamento
Em que formatos serão armazenados os arquivos resultantes da pesquisa em questão? Que software poderá ser utilizado para a manipulação de cada um dos formatos listados?
Todos os dados são de valor a longo prazo e serão mantidos armazenados no sistema REDU da Unicamp por tempo indeterminado. Um arquivo em planilha Excel (formato
XLSX), com as variáveis numéricas e suas respectivas informações de codificação advindas dos formulários online serão armazenados. Estas variáveis poderão ser
manipuladas no Microsoft Excel e em softwares estatísticos. Além disso, um arquivo único em Word (formato DOC) conservará as falas transcritas dos participantes
entrevistados. Este documento poderá ser manipulado no Microsoft Word ou por outros softwares de análise qualitativa.
Como e onde estes arquivos serão mantidos? Por quanto tempo ocorrerá esta preservação? Como será realizado o backup destes dados?
Durante o período de coleta de dados, as respostas dos formulários online bem como as entrevistas gravadas e transcritas serão armazenados no drive institucional da
pesquisadora responsável e, um arquivo backup será atualizado periodicamente no drive institucional das colaboradoras. Ao final do período de coleta, todos os dados serão
disponibilizados em um único documento em planilha Excel (dados do formulário online) e em um único documento em Word (dados das entrevistas) no sistema REDU da
Unicamp.
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