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Uma iniciativa: 

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

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UERJ 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 30599420.0.0000.0008 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: POTENCIAIS DE DESGASTE E FORTALECIMENTO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE 
ATUANTES NOS CENÁRIOS DE ATENDIMENTO À DOENÇA POR CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: CRISTIANE HELENA GALLASCH 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK:  http://lattes.cnpq.br/9489955506695365 

RESUMO:  
Introdução: os trabalhadores que atuam em hospitais estão expostos a diversas cargas e processos de desgaste, em 
razão da necessidade da movimentação de pacientes e equipamentos pesados, do desgaste físico decorrente do 
ritmo, da organização e divisão do trabalho, do convívio com a dor e a morte, e do contato com portadores de 
doenças infecciosas, como a doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Por conseguinte, a relação entre o 
trabalho e saúde dos trabalhadores de saúde tem sido objeto de inúmeros estudos, evidenciando não somente o 
impacto expressivo negativo, como positivo à saúde. Considerando a importância na produção de conhecimento 
sobre o impacto das novas formas de organização e divisão do trabalho na área da saúde, tendo em vista as 
exigências impostas diante da pandemia causada pelo novo coronavírus 2019, este estudo tem como objetivo 
analisar os potenciais de desgaste e fortalecimento de trabalhadores da área da saúde, decorrentes do 
enfrentamento da epidemia do novo coronavírus 2019. Método: estudo longitudinal, com fase qualitativa a ser 
conduzida por meio de entrevista semi-estruturada, com dados a serem submetidos à análise de conteúdo. Propõe-
se, também, abordagem quantitativa, com utilização de instrumentos validados a terem seus escores analisados por 
meio de estatística descritiva e inferencial. Serão convidados a participar do estudo trabalhadores da área da saúde 
atuantes na atenção à saúde de casos suspeitos e confirmados de COVID-19, indicados por meio da técnica de bola 
de neve. O protocolo de pesquisa segue os preceitos éticos e legais vigentes e foi registrado na Plataforma Brasil sob 
o CAAE 30599420.0.0000.0008 e iniciado após a aprovação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 
sob o de número 3.979.223. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemias; Saúde Pública; Saúde do Trabalhador; Riscos Ocupacionais. 
 

OBJETIVO GERAL: Analisar os potenciais de desgaste e fortalecimento de trabalhadores da área da saúde, 
decorrentes do enfrentamento da epidemia do novo coronavírus 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Caracterizar o perfil sociodemográfico, laboral e clínico dos trabalhadores atuantes no cuidado a casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19;  
Identificar o processo e as principais cargas de trabalho associadas à atenção à saúde no contexto de pandemia; 
Avaliar aspectos relacionados à saúde física e mental desses trabalhadores durante e após à pandemia; 
Sintetizar os elementos fortalecedores e de desgaste dos processos gerenciais. 
 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Trabalhadores da área da saúde de todo o território nacional 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: UERJ, USP, UFSCAR, UFT, UFMG, SÃO CAMILO SÃO PAULO, UNIRIO 

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

CONTATO PÚBLICO:  
NOME:  CRISTIANE HELENA GALLASCH 
E-mail: CRISTIANE.GALLASCH@GMAIL.COM 

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
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