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TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: O IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS 

DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: HTTP://LATTES.CNPQ.BR/4915197589686259  

RESUMO:  
Trata-se de um estudo clínico transversal descritivo com profissionais da equipe de enfermagem (auxiliar de 
enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro). Objetivo: avaliar o impacto psicológico da pandemia covid-19 
em profissionais da equipe de enfermagem. Método: trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, de 
delineamento transversal, será aplicado entrevista estruturada visando à coleta de dados sociodemográficos e 
ocupacionais, escalas de saúde mental avaliando o esgotamento profissional - Escala de Oldenburg Burnout 
Inventory e a escala de Avaliação de Ansiedade de Beck visando avaliar o estado de ansiedade. Após a coleta dos 
dados, será utilizado o Statistical Package for Social Sciences (SPSS), com a estatística descritiva dos resultados, 
sendo utilizado o teste qui-quadrado para comparações entre variáveis categóricas ou teste de fisher quando 
apropriado, em variáveis contínuas, as comparações serão realizadas utilizando testes paramétricos ou não-
paramétricos, conforme a distribuição da amostra estudada será considerado  p<0,05 para  estatisticamente 
significativo. Resultados esperados: identificar o impacto psicológico e as relações de vulnerabilidade quanto a 
ansiedade e esgotamento profissional frente a pandemia covid-19. 

PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade, Esgotamento profissional, Equipe de enfermagem. 

OBJETIVO GERAL: 
Avaliar o impacto psicológico da pandemia covid-19 em profissionais da equipe de enfermagem (auxiliar de 
enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro), inscritos no conselho regional de enfermagem do estado de 
São Paulo.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
- Comparar a caracterização sociodemográfica e ocupacional com os sintomas comportamentais (ansiedade e 
esgotamento profissional); 
- Identificar as relações de vulnerabilidade quanto a ansiedade e esgotamento profissional. 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO:  
Diante do enfrentamento da pandemia do covid-19, os profissionais de enfermagem se tornam decisivos quanto as 
medidas de contenção e de preservação da saúde e da vida da população. a sua atuação encontra-se na linha de 
frente para o atendimento sendo os primeiros profissionais a desenvolverem o primeiro contato com pacientes que 
apresentam sintomas. destaca-se que além de constituirmos o maior número de profissionais da área da saúde, 
somos a única categoria profissional que permanece junto 24 horas ao paciente. Nesse momento atípico e novo 
para muitos, os profissionais de enfermagem se encontram também com dúvidas, se sentem pressionados, há o 
aumento do estresse, medo, raiva e demais sentimentos estes esperados, mas, que em excesso os vulnerabiliza 
ainda mais. Mensurar e quantificar os dados se fazem necessários para que medidas de enfrentamento e 
fortalecimento possam ser planejados e traçados promovendo o fortalecimento da categoria profissional e 
assegurando a continuidade na prestação de assistência segura a sociedade. 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Equipe de enfermagem – auxiliares de enfermagem, técnicos de 
enfermagem e enfermeiros que atuam no estado de São Paulo, de ambos os sexos e acima de 18 anos de idade. 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA E CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – COREN-SP. 

http://lattes.cnpq.br/4915197589686259
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Uma iniciativa: 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS):  
SITES E MÍDIAS DO COREN-SP:        
 
HTTPS://PORTAL.COREN-SP.GOV.BR/NOTICIAS/COVID-19-COREN-SP-E-UNOESTE-LANCAM-PESQUISA-SOBRE-
SAUDE-MENTAL-DA-ENFERMAGEM/ , UNOESTE HTTPS://WWW.UNOESTE.BR/NOTICIAS/2020/6/PESQUISA-
BUSCA-DADOS-SOBRE-IMPACTO-DA-COVID-NOS-ENFERMEIROS  
Via Google Forms: https://forms.gle/vuPrgDMkFvzB4bCr7 
 

CONTATO PÚBLICO:   
NOME:   MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA 
E-mail: DUVIDAS.PESQUISA.ENF@GMAIL.COM 
 

Fonte de extração de dados:  O próprio pesquisador 
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