Uma iniciativa:

VITRINE DO CONHECIMENTO: ENFERMAGEM E COVID-19
PROJETOS DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
PAÍS DE ORIGEM: BRASIL
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 30572220.3.0000.0008
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Representações sociais dos idosos sobre a pandemia da COVID-19
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ELENIR PEREIRA DE PAIVA
CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/5747537211282929
RESUMO
O surgimento da doença respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2; anteriormente provisoriamente
denominada 2019 novo coronavírus ou 2019-nCoV) (COVID-19) na China no final de 2019 causou um grande surto
global e é um dos principais questão de saúde pública. Pesquisa qualitativa delineada na Teoria das Representações
Sociais (TRS) segundo a abordagem estrutural. Busca-se, através desta abordagem, captar a realidade socialmente
construída a partir das vivências, experiências e aproximações dos idosos com a temática do COVID-19. O estudo
será desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde de Juiz de Fora, a população será de idosos com idade 60 anos
residentes na área. Espera-se que, a partir das representações sociais identificadas, seja possível refletir sobre as
situações de vulnerabilidade em que os idosos estão expostos em relação a pandemia do COVID-19 e planejar ações
em enfermagem e saúde que visem a adoção de medidas preventivas e de enfrentamento.
PALAVRAS-CHAVE: Representação social; Saúde do Idoso; Pesquisa Qualitativa; SARS-CoV-2
OBJETIVO GERAL:
Discutir as representações sociais de pessoas com idade 60 anos a respeito do processo de enfrentamento da
pandemia do Coronavírus (COVID19) num serviço de Atenção Básica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Descrever a estrutura e os elementos simbólicos das representações sociais de pessoas com idade 60 anos
relacionados ao processo de enfrentamento do COVID-19 na atenção básica.
- Discutir as representações sociais de pessoas com idade 60 anos segundo o eixo hierárquico de centralidadeperifericidade sobre o processo de enfrentamento da pandemia do COVID-19.
- Refletir sobre o planejamento do cuidado de enfermagem relacionado a prevenção e processo de
transmissibilidade do coronavírus no grupo social de pessoas com idade 60 anos a partir da identificação e discussão
de suas representações sociais.
HIPÓTESE / PRESSUPOSTO:
PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: 300 IDOSOS
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS:UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA/BRASIL
REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS)
CONTATO PÚBLICO:
NOME: ELENIR PEREIRA DE PAIVA
E-mail:ELENIRUFJF@GMAIL.COM
Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador
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