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Uma iniciativa: 

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

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: ESCOLA DE ENFERMAGEM. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-EEUSP 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 30359220.4.0000.0008 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO BRASIL NO CONTEXTO 
DA COVID 19: ESTUDO TRANSVERSAL (ESTUDO VIDA MENTAL/COVID19) 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: PROFA. DRA. MARIA DO PERPÉTUO S. S. NÓBREGA 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/1498617475528083 
 

   RESUMO: No contexto de cenários de catástrofes, os profissionais de enfermagem estão na linha de frente dos cuidados 
às vítimas, sendo alvo de sofrimento, insegurança e dificuldades na operacionalização do cuidado. Em situações de 
emergências, como a atual pandemia da COVID 19, a enfermagem pode vivenciar perdas pessoais, luto por familiares 
afetados, e lidar com impactos nos sistemas de saúde, interrupção dos programas de treinamento, deterioração do 
processo de trabalho, que geram inseguranças, exposição a maior risco de violência, principalmente em países onde a 
estabilidade política está comprometida. Estudos chineses durante a pandemia apontaram que, principalmente os 
enfermeiros, sofreram impacto negativo no âmbito psicológico, devido à exaustão por carga excessiva de trabalho, 
ausência de equipamentos de proteção individual e contato com número elevado de pessoas confirmadas ou suspeita da 
doença. No aspecto da saúde mental de enfermeiros, os fatores determinantes envolveram trabalhar sob pressão, em 
tempo prolongado, medo de se contaminar, cansaço físico excessivo, e que a incidência de ansiedade é superior à dos 
médicos/médicas. Em relação ao adoecimento mental dos profissionais de enfermagem, estes impactos podem 
representa redução do contingente desses trabalhadores em serviços de saúde, em virtude de afastamentos, absenteísmo 
ou morte. O enfrentamento da COVID-19 certamente impactará na estimativa de anos de vida saudáveis em virtude das 
incapacidades geradas pelas condições mentais dessa categoria no contexto brasileiro.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Enfermagem Psiquiátrica; Assistência em Saúde Mental; Cononavírus; 2019-nCoV; 
Pandemias 

OBJETIVO GERAL:  
Analisar aspectos da saúde mental dos profissionais de enfermagem (auxiliar/técnico de enfermagem, enfermeiros 
e obstretizes) no contexto da pandemia do COVID 19.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Caracterizar os profissionais de enfermagem quanto aos aspectos sócio demográficos, laborais e clínicos; Verificar 
presença de sintomas psicóticos, depressão, obsessividade e compulsividade, ansiedade e uso de substâncias 
psicoativas no contexto da pandemia do COVID 19; Identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 
profissionais de enfermagem no contexto da pandemia do COVID 19. 
 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: 

O enfrentamento da COVID-19 certamente impactará na estimativa de anos de vida saudáveis em virtude das 
incapacidades geradas pelas condições mentais dessa categoria no contexto brasileiro. Com base no exposto, a 
hipótese levantada é de que a saúde mental dos profissionais de enfermagem do Brasil também esteja sendo 
impactada. No contexto dessa pandemia, e a posteriori, intervenções serão necessárias para proteger e promover a 
saúde mental e prevenir agravos à saúde desse grupo. 
 

http://lattes.cnpq.br/1498617475528083
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Uma iniciativa: 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Profissionais de enfermagem (enfermeiros, obstetrizes técnico e auxiliar 
de enfermagem) que exercem atividades em qualquer nível de atenção à saúde, independente da atuação (assistência 
direta e/ou administrativa/gerencial) e no ensino e pesquisa do Brasil. 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: EPE/UNIFESP, UFSCar, UNIFAP, UFRGS, UFMT, UFMS, UFPA, UFAL, UFBA 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS): 
https://www.facebook.com/Estudo-VidaMentalCOVID19-104596794575940/  
https://www.instagram.com/estudovidamentalcovid19/?hl=pt 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgLtKdKQc52EHC5T4NJU303zrGYZLvgHul3X8fam0oCGNMjw/viewform
?fbclid=IwAR1D4KYcABCPGkp9vdhUYXz_DhVxverUpAkJMOvmxeo1bcEw5bwkdzhJGvQ 

CONTATO PÚBLICO: 
NOME:  Profa. Dra. Maria do Perpétuo S. S. Nóbrega 
E-mail: PERPETUA.NOBREGA@USP.BR 
 

Fonte de extração de dados: O próprio autor 
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