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Uma iniciativa: 

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

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 30434920.1.0000.0071 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E SOLUÇÕES DAS LIDERANÇAS DE 

ENFERMAGEM 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ELISETH RIBEIRO LEÃO 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/2813267867460570 

RESUMO:  
O presente estudo tem como objetivo compreender os desafios enfrentados por líderes de enfermagem de um 
hospital privado do município de São Paulo durante a pandemia de covid-19, identificar e avaliar as soluções 
desenhadas para assistência aos pacientes e aos colaboradores. Espera-se que os achados deste estudo, previstos 
para serem rapidamente publicados, possam assessorar líderes de enfermagem e serviços de saúde, nacionais e 
internacionais, no reconhecimento e enfrentamento de desafios postos pela pandemia de covid-19. O 
compartilhamento das soluções poderá apontar caminhos e inspirar mudanças mais rápidas e mais efetivas de 
enfrentamento a crise, minimizando seus impactos 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Liderança; Infecções por coronavírus 

OBJETIVO GERAL: 
Avaliar o papel dos líderes de enfermagem dos níveis tático e operacional na organização de um serviço de saúde e 
da assistência durante a pandemia de COVID-19 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Compreender os desafios enfrentados por líderes de enfermagem do nível tático de um hospital privado do 
município de São Paulo durante a pandemia de covid-19. 
Identificar as soluções desenhadas para assistência aos pacientes e aos colaboradores durante a pandemia de 
covid-19. 
Avaliar a efetividade das soluções desenhadas para assistência aos pacientes e aos colaboradores durante a 
pandemia de covid-19, na perspectiva dos líderes de enfermagem do nível operacional. 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: As lideranças de nível operacional avaliam como efetivas as soluções propostas pelas 
lideranças de nível tático no atendimento aos pacientes e colaboradores durante a pandemia de covid-19 

 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Lideranças de enfermagem de níveis tático e operacional 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: N/A 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS) 
HTTPS://COVIDLOG.COM.BR/PESQUISAS/PANDEMIA-DE-COVID-19-DESAFIOS-E-SOLUCOES-DAS-LIDERANCAS-
DE-ENFERM 

CONTATO PÚBLICO:  
NOME:  ELISETH LEÃO 
E-mail: ELISETH.LEAO@EINSTEIN.BR 

Fonte de extração de dados: Núcleo de Inteligência Einstein – Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa (IIEP). 
Informações do próprio pesquisador 
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