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RESUMO 
Objetivo: Avaliar as condições de trabalho, fatores associados ao adoecimento e a percepção dos profissionais de 
enfermagem sobre a assistência de enfermagem no contexto da pandemia pelo novo coronavírus em hospitais de 
ensino brasileiros. Método: Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo, multicêntrico que será realizado em 
hospitais Universitários Brasileiros. A pesquisa será desenvolvida em duas fases. Na Fase 1, será conduzida uma 
pesquisa quantitativa para identificar as condições de trabalho de profissionais de enfermagem na assistência a 
pacientes com COVID-19 (suspeito ou confirmado) e os fatores associados ao adoecimento dos profissionais. Na 
Fase 2, será realizada uma pesquisa qualitativa para compreender a vivência e o significado para os profissionais de 
enfermagem que atuam no cuidado aos pacientes com COVID-19 em  hospitais de ensino brasileiros Resultados 
esperados: A pesquisa pretende ampliar o conhecimento científico e construir evidências sobre a incidência de 
infecção pelo novo coronavírus, fatores associados, desfechos clínicos e sociais de profissionais de Enfermagem que 
atuam na linha de frente do cuidado a pacientes com COVID-19. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Profissionais de enfermagem; Riscos ocupacionais; Coronavírus; Infecções por coronavirus; 
Controle de infecção.  
 

OBJETIVO GERAL:  
Avaliar as condições de trabalho, fatores associados ao adoecimento e a percepção dos profissionais de 
enfermagem sobre a assistência de enfermagem no contexto da pandemia pelo novo coronavírus em hospitais de 
ensino brasileiros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Identificar as condições de trabalho de profissionais de enfermagem para a assistência a pacientes com COVID-19 
(suspeito ou confirmado) e os fatores associados ao adoecimento desses profissionais em um hospital de ensino 
brasileiro. 
 • Compreender a vivência e o significado para os profissionais de enfermagem que atuam no cuidado e na gestão 
do cuidado aos pacientes com COVID-19 em um hospital de ensino brasileiro. 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: Há precariedade nas condições de trabalho dos profissionais de enfermagem, 
contribuindo para o vulnerabilidade e exposição ao novo coronavírus. 
 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Profissionais de enfermagem que atuam no contexto da pandemia 
pelo novo coronavírus em hospitais de ensino brasileiros. 
 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS:  
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH), Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (UFRJ), Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (UFRJ), Hospital Universitário Getúlio 
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Vargas da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa 
Maria e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HU-UFPE). 
 

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

CONTATO PÚBLICO: 
NOME:  FABIO DA COSTA CARBOGIM 
E-mail: FABIOCARBOGIM@GMAIL.COM 
 

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
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