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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo avaliar o impacto da pandemia de COVID - 19 na saúde mental dos 
trabalhadores da enfermagem. Na etapa quantitativa pretende estimar a prevalência e os fatores determinantes de 
sintomas de depressão maior em profissionais de enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem, e auxiliares 
de enfermagem) associada ao período que trabalharam/trabalha na linha de frente da rede de atenção à saúde 
durante o período de pandemia do Covid-19 no município de Pelotas-RS e na etapa qualitativa pretende 
compreender os determinantes e as estratégias de enfrentamento que contribuem para exposição e/ou proteção 
da saúde mental dos trabalhadores de enfermagem durante o surto COVID-19. Trata-se de um estudo com 
abordagem mista, utilizando abordagem quantitativa e qualitativa. Será realizado um estudo transversal com 400 
profissionais de enfermagem que trabalharam ou trabalham na linha de frente na atenção a pandemia do Covid-19, 
a partir da aplicação de um questionário online incluindo o perfil sócio demográfico e econômico dos profissionais 
de  enfermagem e  instrumentos padronizados como SRQ 20 - Self Reporting Questionnaire, ASSIST - Alcohol, 
Smoking And Substance Involvement Screening Test, PHQ-9) - Patient Health Questionnaire-9 . E no qualitativo será 
realizada uma avaliação de impacto com painéis de especialistas, num total de 33 profissionais e gestores. Serão 
realizadas análises estatísticas e análise de conteúdo. Todos os preceitos éticos serão respeitados. Espera-se que ao 
final do estudo possamos desenvolver análises que possam contribuir para a qualificação do processo de trabalho 
de enfermagem e produzir um conjunto de recomendações para gestores e trabalhadores que possam orientar as 
políticas de proteção da saúde mental dos trabalhadores de enfermagem. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental, Enfermagem, COVID-19 
 

OBJETIVO GERAL:  
Avaliar o impacto da pandemia de COVID - 19 na saúde mental dos trabalhadores da enfermagem 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
DA ETAPA QUANTITATIVA  

● Estimar a prevalência e os fatores determinantes de sintomas de depressão maior em profissionais de 
enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem, e auxiliares de enfermagem) associada ao período 
que trabalharam/trabalha na linha de frente da rede de atenção à saúde durante o período de pandemia 
do covid-19 no município de pelotas-rs.  

  
DA ETAPA QUALITATIVA  

● compreender os determinantes e estratégias de enfrentamento que contribuem para exposição e/ou 
proteção da saúde mental dos trabalhadores de enfermagem durante o surto covid-19.  

HIPÓTESE/PRESSUPOSTO: A pandemia de covid-19 tem impactado significativamente na saúde mental dos 
trabalhadores de enfermagem. 
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CONTATO PÚBLICO: 
NOME:  LUCIANE PRADO KANTORSKI 
E-mail: KANTORSKILUCIANE@GMAIL.COM 

Fonte de extração de dados: O próprio autor 
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