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Uma iniciativa: 

VITRINE DO CONHECIMENTO: ENFERMAGEM E COVID-19 
PROJETOS DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO  

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 31644220.2.0000.5531 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA POR ENFERMEIRAS(OS) DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DURANTE A PANDEMIA PELO SARS-COV-2 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA NERY TEIXEIRA PALOMBO 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/3867038505036888 

RESUMO: 
Introdução: Desde dezembro de 2019 o mundo tem presenciado o aumento exponencial do número de casos de 
uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, denominada de COVID-19. Apesar da importância do 
acompanhamento da saúde da criança e considerando o tempo de isolamento social e o excesso de demanda para 
os serviços de saúde, não se sabe como esse acompanhamento tem sido realizado. Objetivo: Analisar o 
acompanhamento da saúde da criança por enfermeiras(os) da atenção primária à saúde durante a pandemia pelo 
SARS-CoV-2. Método: Estudo transversal, descritivo-analítico de abordagem quantitativa, com enfermeiras(os) que 
atuem na atenção primária à saúde do sistema de saúde brasileiro. Os participantes serão convidados a responder 
um questionário autoaplicável enviado pelo aplicativo WhatsApp e por e-mail. O formulário incluirá questões 
objetivas referentes às caraterísticas das(os) enfermeiras(os), o acompanhamento à saúde da criança (realização e 
estratégias), a percepção das(os) enfermeiras(os) sobre as consequências da pandemia na saúde da criança, e sobre 
a demanda de atendimento das famílias quanto ao acompanhamento da saúde da criança. As análises serão 
processadas no software Stata versão 15.0, com análise descritiva e univariada dos dados. Resultados Esperados: 
Pretende-se que o estudo contribua para ampliar o conhecimento sobre o acompanhamento da saúde da criança 
por enfermeiras(os) da atenção primária à saúde nas diferentes regiões do país no período da pandemia pelo SARS-
COV-2. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Criança, Enfermagem, Atenção Primária à Saúde, Infecções por Coronavírus. 

OBJETIVO GERAL: 
Analisar o acompanhamento da saúde da criança por enfermeiras(os) da atenção primária à saúde durante a 
pandemia pelo SARS-CoV-2. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar a proporção de acompanhamento à saúde da criança, segundo as recomendações do Ministério da 
Saúde, realizado por enfermeiras(os) da atenção primária à saúde durante a pandemia pelo SARS-CoV-2; 
Identificar as estratégias inovadoras para o acompanhamento da saúde da criança utilizadas por enfermeiras(os) da 
atenção primária à saúde durante a pandemia pelo SARS-CoV-2; 
Descrever a percepção das(os) enfermeiras(os) da atenção primária à saúde sobre as consequências da pandemia 
pelo SARS-CoV-2 na saúde da criança; 
Descrever a percepção das(os) enfermeiras(os) da atenção primária à saúde sobre a demanda de atendimento das 
famílias quanto ao acompanhamento da saúde da criança durante a pandemia pelo SARS-CoV-2. 
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HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: 
Menos da metade do acompanhamento à saúde da criança está sendo realizado segundo as recomendações do 
Ministério da Saúde por enfermeiras(os) da atenção primária à saúde durante a pandemia pelo SARS-CoV-2; 
A maior parte das(os) enfermeiras(os) da atenção primária à saúde inclui estratégias inovadoras para o 
acompanhamento à saúde da criança durante a pandemia pelo SARS-CoV-2; 
A maioria das(os) enfermeiras(os) da atenção primária à saúde percebe consequências negativas da pandemia pelo 
SARS-CoV-2 na saúde da criança; 
O maior número das(os) enfermeiras(os) da atenção primária à saúde percebe aumento na demanda de 
atendimento das famílias para o acompanhamento da saúde da criança durante a pandemia pelo SARS-CoV-2. 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Participarão do estudo enfermeiras(os) que atuem na atenção primária 
à saúde do sistema de saúde brasileiro. 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ESCOLA DE ENFERMAGEM/BRASIL 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS): 
INSTA: @CLAUPALOMBO77 

CONTATO PÚBLICO:  
NOME:  CLAUDIA NERY TEIXEIRA PALOMBO 
E-mail: PALOMBOCNT@GMAIL.COM 
(11) 97329-7386 
 

Fonte de extração de dados:  O próprio pesquisador 
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