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Project abstract:Project abstract:

Sob o referencial teórico da psicologia sócio-histórica, este artigo discute os resultados

preliminares de uma pesquisa de mestrado que trata sobre os sentidos e significados da covid-19

da população em situação de vulnerabilidade social que reside no Brasil, na Zona Leste de São

Paulo a partir dessa região do Sistema Único de tratamento desta doença em um hospital (SUS).

O método deste estudo tem caráter qualitativo e os dados foram extraídos através de entrevistas e

diário de campo para, depois, serão analisados segundo a Hermenêutica de Profundidade. As

narrativas de cuidados de saúde pública os desafios possíveis gerados pelos problemas estruturais
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da saúde pública e foi possível explorar os itinerários de cuidado desta saúde no cenário pand as

potencialidades e lacunas presentes no processo-doença.
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Os sentidos e significados dos itinerários de cuidado de uma população em situação deOs sentidos e significados dos itinerários de cuidado de uma população em situação de
vulnerabilidade social durante a covid-19vulnerabilidade social durante a covid-19

Data CollectionData Collection

What data will you collect or create?What data will you collect or create?

Este trabalho iniciou com uma observação participante sobre o espaço e vivências de pacientes que

internaram para

tratamento da Covid-19 em um dos maiores hospitais de referência da Zona Leste de São Paulo.

Também precisou de uma extensa pesquisa bibliográfica a partir do resgate dos estudos da

Psicologia Sócio Histórica para aproximação teórica na procura de maior aprofundamento da

pesquisa.

Utilizou de análise documental, onde serão aproveitadas informações como dados

sociodemográficos e culturais

(endereço, profissão, nacionalidade, naturalidade, religião, estado civil, etc.), elementos que além de

afinar a busca,

também poderão ser discutidos.

Após seleção dos participantes, através de entrevista aberta, a pesquisadora utilizará das narrativas

destes

sujeitos para cumprir o propósito do estudo.

Os dados foram categorizados e analisados a partir da Hermenêutica de Profundidade proposta por

Thompson (2011).

Por fim, para licenciar tais materiais, será utilizado o depositório de dados científicos da Unifesp.

How will the data be collected or created?How will the data be collected or created?

Os textos da pesquisa bibliográfica serão acessados de bibliotecas públicas e do acervo pessoal do

pesquisador, bem como de plataformas virtuais científicas.

Observação participantes dos aspectos subliminares durante a entrevista (espaço, expressões

emocionais dos pacientes

e nas entrevistas).

Uso de análise documental: Prontuários dos pacientes pois contém dados sociodemográficos e

culturais (endereço,

profissão, nacionalidade, naturalidade, religião, estado civil, etc.), elementos que além de afinar a

busca, também poderão

ser discutidos.

Entrevistas abertas, individuais. Durante os contatos, foram mantidas as medidas de segurança

contra COVID-19, conforme exigir a evolução do cenário de pandemia. Foram utilizados e
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disponibilizados para os participantes equipamentos de proteção individual - EPIs como máscara

N95 e álcool em gel, sendo preservado em todo o tempo o distanciamento recomendando pelo

Ministério da Saúde. 

Por fim, serão gerados dados de análises, sobretudo qualitativas, em forma de texto.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

Primeiro foi utilizado dados do prontuário do paciente para seleção e análise de dados contidos ali.

Após seleção, houve recrutamento de participantes, onde estes tiveram acesso ao termo de

consentimento livre e

esclarecido (TCLE) do projeto.

Em seguida, a partir de uma entrevista semiestruturada, foi utilizado dispositivos de chamada de

vídeo para tal, assim

como recurso para gravação MP4 da narrativa do sujeito. O formato de arquivo de áudio gerado

permitirá sua leitura em

aparelhos ou softwares que fazem leitura de MP4.

Será realizada levando-se em consideração o melhor momento para a abordagem, em local que seja

possível a preservação do sigilo, sem interrupções, buscando minimizar influências externas que

possam interferir nas

narrativas.

Estes dados serão analisados segundo a Hermenêutica de Profundidade. Após, os dados

sociodemográficos e culturais coletados serão registrados através de planilhas no software Microsoft

Word.

E disponibilizados no repositório de dados da instituição proponente.

Tendo em vista que a pesquisa ainda está em andamento, os documentos em termos meta-dado serão

anexados e poderão ser localizados através de palavras-chave, ti ́tulo ou resumo, ORCID do

pesquisador e do

orientador, título do arquivo, resumo do conteúdo do arquivo, data da coleta e agências

financiadoras. Estes ficarão

disponi ́vel na rede mundial de computadores, mais especi camente no si ́tio eletro ̂nico da instituic ̧a ̃o
a que esta ́vinculado

a pesquisadora. 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?
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How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?

O projeto foi submetido à aprovação da Plataforma Brasil/Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp

(CEP) -

CAAE:42432621.5.0000.5505 - e tem a ciência e autorização da Instituição Coparticipante (Casa de

Saúde Santa

Marcelina) - CAAE: 42432621.5.3001.0066 - com o objetivo de cumprir o disposto na Resolução nº

466 de 12/12/12 do

Conselho Nacional de Saúde. A partir desta aprovação, a pesquisadora estabeleceu um cronograma

para o contato com os possíveis participantes.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo A). O termo foi ser lido para os

participantes garantindo sua compreensão e em seguida assinado em duas vias, uma permanecerá

com o pesquisador responsável e outra com o participante. O risco aos participantes de possibilidade

do desconforto ou constrangimento diante de alguma pergunta da entrevista. Na ocorrência disto o

participante poderiam encerrar sua participação a qualquer momento sem prejuízos.

Os procedimentos éticos desse estudo estão de acordo com a Resolução 466/2016 e 510/2016 do

Conselho Nacional de

Saúde, que estabelece um marco normativo aplicável a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais

envolvendo seres

humanos e com a Resolução 023/2007 do Conselho Regional de Psicologia, que dispõe sobre a

realização de pesquisa

em Psicologia com seres humanos. Garantindo os princípios éticos para a realização de pesquisas

com os quatro

referenciais básicos da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Através do repositório de dados da Unifesp; Metodologia seguindo passos SRQR.

Durante a etapa de execução do projeto os dados serão protegidos pelos pesquisadores

envolvidos.

No momento dos dados serem reportados em publicações, os mesmos ficarão sob

as política de copyright das revistas.

A disponibilização dos dados será feita através do contato com uma pesquisadora. Serão liberados

sob licença CC-BY e

mediante acordo de confidencialidade da identidade dos participantes.

Storage and BackupStorage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?How will the data be stored and backed up during the research?
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Os dados serão armazenas no repositório de Dados de Pesquisa UNIFESP Dataverse:

https://repositoriodedados.unifesp.br/

Os metadados serão preservados de acordo com a política do repositório. Serão arquivados apenas os

úteis das

gravações e suas transcrições na íntegra.

Serão colocados como públicos apenas os metadados do projeto (título, autoria, resumo das

entrevistas).

Backup: (onedrive de Deborah Cualhete)

How will you manage access and security?How will you manage access and security?

O acesso será restrito aos pesquisadores do estudo.

Será disponibilizado ao público apenas dados que não exponham os participantes da pesquisa e

sempre priorizando o

anonimato deles.

Os metadados serão preservados de acordo com a política do repositório.

Selection and PreservationSelection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

As gravações das narrativas em MP4, os termos de consentimento livre e esclarecido que contém

dados dos

participantes, devem ser preservados e devem permanecer em posse dos autores, para

exclusivamente comprovação da

pesquisa e arquivamento.

Serão compartilhados apenas informações úteis à compreensão da análise de acordo com o propósito

do estudo. Isso

acontecerá somente na dissertação nal para a contribuição de projetos futuros e / ou publicac ̧o ̃es

cienti ́ cas .

Portanto, Considerando que os dados podem ter potencial de reutilização para pesquisas futuras, os

arquivos serão

preservados na sua íntegra.

What is the long-term preservation plan for the dataset?What is the long-term preservation plan for the dataset?

Os dados preservados ficarão retidos no repositório de dados da Unifesp para quaisquer necessidades

de validação de

veracidade e documental, no formato digital (online), de modo que o acesso seja garantido e
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franqueado a toda

comunidade acadêmica que solicitar.

Data SharingData Sharing

How will you share the data?How will you share the data?

Os arquivos de áudio serão nomeados com codinomes atribuídos aos participantes de modo de

garantir o sigilo de

identidade a partir do registro da entrevista.

Através da transcrição das narrativas, onde se possa preservar a identidade do entrevistado.

Na análise dos resultados, estes serão apelidados.

Será gerado selo (DOI) a partir do depósito no repositório de dados da Unifesp para referenciar os

dados coletados.

A dissertac ̧a ̃o em sua íntegra sera ́mantida no reposito ́rio institucional de sede da pesquisa, de forma

́sica e virtual,

sendo assim disponibilizada para o publico.

Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

A identificação dos participantes deverá ser preservada. Os dados analisados serão compartilhados

com terceiros após a

publicação do artigo.

Em caso de citac ̧a ̃o ou menc ̧a ̃o ao trabalho devera ́ser feita a devida referência e menc ̧a ̃o de créditos.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?

Pesquisadores do estudo, sendo estes o orientador e pesquisadora, responsáveis pela coleta, análise,

gestão,

armazenamento e divulgação dos dados.

Deborah Nimtzovitch Cualhete (cualhetedeborah@gmail.com)

Carlos Roberto de Castro e Silva (roberto.castro@unifesp.br)

What resources will you require to deliver your plan?What resources will you require to deliver your plan?

Foram utilizadas ferramentas de aparelho para gravação de áudio MP4 e computador para

manuseio de todos os recursos utilizados na pesquisa.
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Para além destes, foi necessário transporte para locomoção à instituição proponente para a captação

de participantes

para o estudo.

Não será necessário conhecimento especializado de hardware ou software para desenvolvimento do

plano de gestão de

dados.
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