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Project abstract:Project abstract:

People with High Skills/Giftedness (HA/GD) represent 3-5% of the world's population and express

above-average ability, task involvement, and creativity. Still, for its development, the influence of

cognitive, behavioral and environmental factors is considered. In view of this, through research

with mixed design, we will seek to understand the possible reasons/motivations for adults with

HA/GD behaviors to seek and carry out late identification. The following will also be investigated:

general behaviors, the possible benefits or harms of late identification; what are the needs at this

stage; if social, environmental and economic conditions interfere with the identification; and

whether there is a prevalence of a type of HA/GD in late identification. For this, two studies will

be developed: i) documentary study of 211 medical records of people identified with HA/GD in
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adulthood by a private institution located in southern Brazil; ii) multiple case studies carried out

through the application of semi-open questionnaires and semi-structured interviews. For the

discussion of the studies, the psychoanalytic approach will be used in intersection with authors in

the area of HA/GD such as Renzulli, Winner, Fleith and Pérez. For the analysis of the results

obtained, measures of descriptive statistics will be used, as well as the chi-square test for

qualitative variables, with a significance level of 5%. For the data from the interviews, the analysis

of the Collective Subject Discourse (CSD) will be applied. Finally, it is expected to deepen the

understanding of gifted adults, expanding the discussions on the subject in the academic and social

spheres.
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Superdotação no adulto: reflexões sobre a identificação tardiaSuperdotação no adulto: reflexões sobre a identificação tardia

Data CollectionData Collection

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

Estudo documental que ocorrerá através da análise de prontuários clínicos. Ele será desenvolvido por

meio do levantamento de dados secundários provenientes de 211 prontuários disponibilizados para

análise por uma instituição privada.  A instituição despende para o armazenamento de seus

prontuários. Desde sua origem, a instituição realiza o armazenamento físico dos prontuários de seus

pacientes. O arquivamento é realizado em um espaço específico, estando todos organizados em ordem

alfabética, independentemente do paciente estar frequentando a instituição ou não. Esse espaço é uma

área exclusiva, restrita e segura para o arquivamento desses documentos sigilosos, de modo que

somente profissionais autorizados têm acesso ao espaço.

Para auxiliar na coleta dos dados, foi disponibilizada uma planilha digital com os dados de 2.416

prontuários, todos os pacientes que estiveram na instituição desde sua fundação. Nesta planilha, havia

informações como: nome completo, data de nascimento, data de entrada, demanda inicial e telefone/e-

mail para contato. Sobressai o fato que só é possível acessar essa planilha por meio de um computador

da instituição logado a sua rede fechada por senha.

Visando a composição da amostra de acordo com os objetivos desta investigação, realizou-se a

aplicação de critérios de inclusão, sendo eles: ter entre 18 a 69 anos quando buscou a instituição; ter

buscado a instituição para a avaliação das AH/SD na fase adulta; e ter sido identificado tardiamente

com AH/SD. Após a aplicação desses critérios, obteve-se uma amostra de 433 prontuários. 

Notou-se que 226 prontuários eram de pacientes que haviam sido identificados com AH/SD na

infância ou na adolescência, buscando ou retomando o contato com a instituição na fase adulta para

realizar o atendimento psicológico e/ou para participar de grupos de desenvolvimento para adultos

superdotados. Por tal motivo, estes pacientes não compuseram a amostra da pesquisa. 

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

Para a padronização, criou-se uma pasta virtual fechada denominada estudo 1. Buscando a

preservação destes dados iniciais, para o acesso é preciso um e-mail institucional,  senha e autorização

da pesquisadora principal. Essa pasta contém um arquivo denominado dados primários para análise,

este tem os dados digitalizados em uma planilha fechada e armazenada em um banco de dados virtual.

Os dados foram registrados da seguinte maneira: nome; contato, sexo; cidade de origem; profissão;

idade de quando foi identificado; data da identificação; profissionais que realizaram a identificação;

instrumentos utilizados; tipo de AH/SD; características descritas no laudo; comorbidades;

medicações; encaminhamentos; estudou em escola pública ou privada. 
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Os dados serão processados e transformados em metadados, estes estarão armazenados na pasta

estudo 1 em um arquivo denominada dados secundários, uma planilha atemporal que poderá ser

compartilhada com outros pesquisadores que tenham interesse na pesquisa. Os dados de identificação

serão suprimidos visando a integridade dos participantes. Ademais, os dados secundários estarão no

banco de dados virtual DMPTOOL, repositório recomendado pela instituição das pesquisadoras.

A amostra final foi padronizada, contendo 211 prontuários de pacientes adultos identificados

tardiamente com AH/SD. Ela é composta por adultos identificados tardiamente com AH/SD, 97

homens e 114 mulheres, com idade entre 18 e 59 anos quando foram avaliados e que residem em

várias regiões do Brasil, principalmente, no sul e sudeste.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

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

Aos interessados nos metadados da pesquisa, será preciso entrar em contato via e-mail institucional da

pesquisadora principal se identificando, explicando a razão para a solicitação de determinado

metadado e mostrando a aprovação do Comitê de ética para o desenvolvimento da pesquisa utilizando

os metadados. Posteriormente, será enviado um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)

virtual que detalhará que o pesquisador esta ciente e se responsabiliza pelo uso ético dos dados

compartilhados. Após o aceite, será criado um arquivo fechado com o dado solicitado, estando este

disponível por um período de 2 anos, sendo necessário uma nova solicitação após este prazo. Com

esses procedimentos, seguir-se-á os protocolos éticos de compartilhamento de metadados. 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

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

Sobre as questões éticas desta pesquisa, esta investigação foi aprovada pelo Comite de ética e segue

todos os procotolos estabelecidos para pesquisas com seres humanos, anonimizando todos os dados

que possam identificar os participantes da pesquisa. Para isso foi suprimido dos metadados

informações como nome completo, telefone e e-mail. Também foi planejado todos os processos

necessários, estando estes presente no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).

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

Todos os direitos são exclusivos das pesquisadores, estando este termo presente no TCLE.
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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?

Serão realizadas duas cópias, uma em banco de dados em nuvem e outra em forma digital (pen-drive).

       

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

Todos os dados estão protegidos por senha

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?

Todos os metadados que forem solicitados a pesquisador principal serão disponibilizados por um

período de até 2 anos, após esse tempo será necessário uma nova solicitação de acesso aos metadados.

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

O plano de preservação é manter uma planilha atemporal virtual com acesso fechado para uso dos

dados coletados fisicamente e digitalizados pelas pesquisadoras. 

Data SharingData Sharing

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

Será disponibilizado via planilha digital temporal e com acesso fechado.

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

A longo prazo, acredita-se que o compartilhamento dos metadados podem ser modificados pelos

pesquisadores. Porém, esta é de responsabilidade dos usuários dos dados secundários. 

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?
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Cabe descrever que a captura de dados, a produção de metadados, a qualidade dos dados, o

armazenamento e backup, além do arquivamento e compartilhamento dos dados são de

responsabilidade da pesquisadora principal. 

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

Todos os meios necessários tanto físicos quanto financeiros são de responsabilidade da pesquisadora

principal, de modo que esta esta ciente e de acordo em manter os princípios éticos para o

desenvolvimento e compartilhamento dos metadados da pesquisa. 
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Text - "Resultados esperados com a pesquisa"Text - "Resultados esperados com a pesquisa"

Espera-se que esta investigação possa contribuir para o esclarecimento acerca das características de

adultos com AH/SD, posto que os mitos e os estigmas sociais podem gerar grandes impactos na vida

emocional deste perfil. Entende-se que o esclarecimento pode auxiliar no desenvolvimento de uma

visão integrada sobre este perfil, mesmo quando identificado tardiamente, sendo possível respeitar

suas necessidades e desejos dentro da diversidade da contemporaneidade.

Planned research output detailsPlanned research output details

TitleTitle TypeType
AnticipatedAnticipated

release daterelease date

InitialInitial

accessaccess

levellevel

IntendedIntended

repository(ies)repository(ies)

AnticipatedAnticipated

file sizefile size
LicenseLicense

MetadataMetadata

standard(s)standard(s)

MayMay

containcontain

sensitivesensitive

data?data?

MayMay

containcontain

PII?PII?

Resultados

esperados

com a

pesquisa

Text Unspecified Open
None

specified

None

specified

None

specified
No No
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