Comissão sobre as Psicoses em um
Contexto Global do Lancet
Psychiatry: ENQUETE SOBRE
PESQUISA PARTICIPATIVA E/OU
LIDERADA POR USUÁRIOS,
COMENTÁRIOS E RELATÓRIOS
A Comissão sobre Psicoses em um Contexto Global do Lancet Psychiatry é formada por um
grupo de pesquisadores, especialistas em políticas públicas, clínicos, familiares e usuários que se
reuniram para produzir uma síntese abrangente do conhecimento e ideias para o
desenvolvimento e realização de pesquisas futuras com ênfase nas psicoses. Como parte da
Comissão, o grupo de trabalho sobre envolvimento de usuários de serviços e pessoas com
experiências pessoais com as psicoses está conduzindo uma revisão sistemática das pesquisas e
relatórios com um foco específico nas psicoses que tenham utilizado metodologias participativas
(desde pesquisas lideradas por usuários, co-produções, pesquisa ação e assim por diante).
Conduziremos buscas tradicionais da literatura acadêmica, porém dada a variedade de termos
utilizados internacionalmente e variações nos modos de identificação de usuários de serviços,
pessoas com experiências pessoais ou comunidades de interesse, estamos procurando trabalhos
relevantes nas seguintes categorias:
•
Pesquisas originais revisadas por pares de qualquer tipo (autoetnográfica, qualitativa, quantitativa, etc.)
liderada ou co-liderada por pesquisadores que se identificam como usuários de serviços/com sofrimento psíquico/
experiência pessoal; pesquisas originais revisadas por pares de qualquer tipo (qualitativa, quantitativa, métodos
mistos) que incluíram explicitamente um componente de participação de usuários de serviço/com sofrimento
psíquico ou familiares.
•
Teses de doutorado que se encaixam nos critérios descritos acima e que ainda não tenham sido publicadas.
•
Comentários com foco específico nas psicoses (terminologia, experiência subjetiva, reforma de serviços,
inovações, direitos humanos, etc.) e que tenham sido liderados ou co-produzidos por autores com experiência
pessoal de psicoses, quer tenham sido publicados em contextos acadêmicos ou não acadêmicos.
•
Estudos ou avaliações que utilizaram metodologias participativas e que ainda não foram publicados em
revista indexada com revisão por pares (literatura cinza) mas que incluam alguma descrição da metodologia
empregada (qual foi a amostra, que métodos foram utilizados, como os dados foram analisados).
•
Note que as submissões podem ser feitas em qualquer idioma – estamos ativamente desenvolvendo
traduções para os flyers e para a enquete em si.

Tem algo para submeter? Clique ou copie a URL abaixo ou or código QR
à direita:
https://usf.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ptxGnxIayEZhsy
Perguntas? Nosso contato: lancetcommissionpsychosis@gmail.com

