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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 DO TRIÂNGULO MINEIRO 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 31316720.0.0000.5154 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: CONSTRUÇÃO DE UM BUNDLE PARA ATENDIMENTO DE RECÉM-NASCIDOS 
FILHOS DE MÃES POSITIVAS PARA COVID-19 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  DIVANICE CONTIM 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/6019394514102047 

RESUMO:  
Introdução: A COVID-19 é uma doença respiratória viral causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). São limitadas as 
informações sobre a COVID-19 no período pré e pós-natal. Gestantes e neonatos estão inclusos no grupo de risco. 
No entanto a COVID 19 pode estar associada a taxas elevadas de aborto, parto prematuro, pré-eclâmpsia, parto 
cesáreo e morte perinatal. Os bundles são ferramentas desenvolvidas por especialistas, embasadas nas melhores 
evidências para as práticas seguras do assistir em saúde, sua utilização proporciona a diminuição de eventos 
adversos. A escolha das intervenções a serem incluídas nessa estratégia deve considerar custo, facilidade de 
implementação e adesão a essas medidas. Objetivos: Construir um bundle para atendimento de recém-nascidos 
filhos de mães positivas para covid19 que contemple cuidados durante a hospitalização.  Método: Trata-se de uma 
pesquisa metodológica, com foco no desenvolvimento, na avaliação e no aperfeiçoamento de instrumentos e 
estratégias metodológicas. O estudo acontecerá em três etapas: revisão da produção científica, construção do 
instrumento com diretrizes para o cuidado e validação do conteúdo a ser realizada por juízes. Resultados esperados: 
Espera-se verificar as produções científicas referentes a COVID 19 na área perinatal e construir um Bundle utilizando 
cuidados em nível de evidências I e II. 4. 3. Validar junto à juízes as diretrizes a serem incluídas nesse pacote de 
cuidados e por fim elaborar o Bundle para atendimento de RN filhos de mães positivas para COVID 19. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Coronavirus; Recém-Nascido, Enfermagem Neonatal; Cuidados de enfermagem; Avaliação em 
Enfermagem.  

OBJETIVO GERAL:  
Construir um bundle para atendimento de recém-nascidos filhos de mães positivas para covid19 que 
contemple cuidados de enfermagem durante a hospitalização. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Verificar e analisar as produções científicas referentes a covid 19 em recém-nascidos.  
Mediante artigos levantados, construir um instrumento com diretrizes de evidências de nível I E II. 
Elaborar o bundle para atendimento de recém-nascidos filhos de mães positivas para covid 19. 
Validar junto aos juízes as diretrizes a serem incluídas no bundle. 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: Visando a resolutividade e reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no 
componente neonatal, pergunta-se: Quais as evidências disponíveis na literatura sobre cuidados de enfermagem 
com o RN filhos de mães positivas. Quais as diretrizes de evidências de nível I e II disponíveis na literatura sobre 
cuidados de enfermagem com o RN filhos de mães positivas para Covid 19 devem ser incluídas no Bundle? 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO:  Enfermeiros selecionados na Plataforma Lattes do website do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), considerando os seguintes critérios: 
titulação de doutor, produção científica voltada para área materno-infantil e tempo de atuação com cinco anos ou 
mais, conforme os critérios propostos por Fehring (1987). 
 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: SEM PARCERIAS  
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Uma iniciativa: 

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

PRÓPRIA UNIVERSIDADE E Formulário Google Forms enviado aos juízes 

CONTATO PÚBLICO: 
NOME:   DIVANICE CONTIM 
E-mail: divanice.contim@uftm.edu.br 
 

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
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