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A pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) continua a causar grandes interrupções na 

prestação de serviços, participação e bem-estar geral de crianças e jovens com deficiência e suas 

famílias em todo o mundo. 1-5 Como tal, a Aliança Internacional de Academias de Deficiência na 

Infância (IAACD) criou recentemente um Grupo de Trabalho COVID-19 com o objetivo 

principal de aprender e entender o impacto do COVID-19. Como parte desse esforço, o Grupo de 

Trabalho COVID-19 organizou subgrupos de trabalho da seguinte forma: 1) Subgrupo de 

pesquisa, 2) Recursos e 3) Subgrupo de seminários de escuta e compartilhamento. Todos os 

subgrupos unirão informações globais, integrando as seguintes áreas: Pesquisa e Inovações de 

Serviço e Otimização. 

 

Nós, os membros do subgrupo Levantamentos, estamos lançando o projeto de Coordenação 

global de dados do COVID-19 e deficiência infantil para mapear as iniciativas atuais de coleta 

de dados - em andamento ou lançadas - em todo o mundo. Estamos procurando pesquisas usando 

métodos quantitativos e qualitativos ou uma combinação de ambos. Especificamente, pesquisas 

que solicitam que respondentes, pessoas com deficiência, cuidadores e / ou profissionais relatem 

diretamente seus próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos em relação ao impacto 

do COVID-19. 
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Os resultados desta iniciativa serão compartilhados publicamente com todos os membros das 

academias da IAACD, outras organizações e pesquisadores, no espírito da Coalizão global de 

COVID-19 e Deficiência Infantil, para coordenação e colaboração de dados. 

 

Que perguntas estamos tentando responder? Com base nos dados disponíveis das pesquisas, 

• Qual é o impacto global a curto / médio / longo prazo da crise do COVID-19 na saúde 

física, saúde mental, participação, educação e situação financeira de crianças e jovens 

adultos com deficiência e suas famílias ? 

• Quais são as barreiras e facilitadores para acessar tratamentos e serviços? 

• Quais estratégias e inovações estão trabalhando para reduzir o impacto do COVID-19 

na prestação de serviços? 

Como vamos alcançar nossos objetivos? 

• Estamos iniciando uma revisão panorâmica das pesquisas atuais em desenvolvimento ou 

lançadas em todo o mundo relacionadas ao impacto do COVID-19 na deficiência iniciada 

na infância. 

• Estamos envolvendo ativamente membros de todas as academias da IAACD para 

compartilhar informações sobre iniciativas em andamento ou concluídas. 

• Publicamos um formulário de coleta de dados de pesquisa no site do Grupo de Trabalho 

da IAACD COVID-19 https://iaacd.net/iaacd-covid-19-task-force/surveys-subgroup-2/   

Convidamos nossos colegas a preencher o formulário on-line. Por favor participe! 

• Compararemos o conteúdo de cada pesquisa e identificaremos áreas comuns e lacunas de 

informação, com base em questionários e relatórios finais. Além disso, identificaremos as 

necessidades geográficas e culturais relacionadas ao COVID-19. 

• Divulgaremos iniciativas em andamento para promover a participação e facilitar a 

divulgação de pesquisas concluídas. 

Que resultados esperamos produzir e divulgar? 

Com base nos dados revisados, criaremos um relatório de Coordenação Global de Dados do 

COVID-19 e Deficiência Infantil que mapeia iniciativas que descrevem o impacto da COVID-

19 em todo o mundo em crianças e jovens adultos com deficiência e suas famílias. 

 

Reconhecemos que pode haver desafios metodológicos no mapeamento do conteúdo de 

pesquisas criadas para diferentes propósitos, como diferentes estratégias de amostragem, viés de 

resposta, tempo de coleta de dados, diferentes fases da pandemia em seus contextos, etc. No 

entanto, acreditamos que existem muitos benefícios em facilitar a coordenação de dados e a 

colaboração global, incluindo evitar a duplicação de esforços, maximizar recursos, disseminar 

rapidamente estratégias bem-sucedidas e planejar futuras fases da coleta de dados. 

 

https://iaacd.net/iaacd-covid-19-task-force/surveys-subgroup-2/
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Em nome do Grupo de Trabalho COVID-19 da IAACD, esperamos que você considere 

participar desta iniciativa. 

 

Para obter mais informações sobre este grupo de trabalho da IAACD COVID-19, visite 

https://iaacd.net/iaacd-covid-19-task-force/ 
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