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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 RIO GRANDE DO SUL 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 33105820.2.0000.0008 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: ATUAÇÃO NA PANDEMIA PELA COVID-19: IMPACTOS NA SAÚDE PSÍQUICA DOS 
TRABALHADORES DE ENFERMAGEM 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Daiane Dal Pai e Juliana Petri Tavares 

CURRICULO DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL: 
 HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5647966821704117 
 HTTP://LATTES.CNPQ.BR/5993464144594386 
 

RESUMO:  

A pandemia causada pela COVID-19 tem proporcionado ambientes e relações exaustivas e desgastantes para os 

profissionais de enfermagem, que assim podem estar expostos ao desenvolvimento de distúrbios psíquicos menores 

(DPM), do Burnout e de estresse pós-traumático. Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar o impacto da 

pandemia pela covid-19 sobre a saúde psíquica dos trabalhadores de enfermagem. Trata-se de um estudo de coorte 

a ser realizado durante o aumento da morbimortalidade (tempo 1) e após estabilização da situação pandêmica, com 

diminuição das internações e mortes (tempo 2). Farão parte do estudo enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem de instituições hospitalares referência no atendimento do sistema único de saúde (sus) de pacientes 

com a COVID-19 no estado no Rio Grande do Sul. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o Grupo Hospitalar 

Conceição (GHC) e o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). A população do estudo consta de 2278 

profissionais do HCPA, 3669 profissionais do hospital GHC (Hospitais Nossa Senhora da Conceição e Cristo Redentor) 

e 952 profissionais de Enfermagem do HUSM. Para o preenchimento os instrumentos, será adotado o formulário do 

Google form. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde do trabalhador; Profissionais de enfermagem; Infecções por coronavírus. 

OBJETIVO GERAL: Analisar o impacto da pandemia pela Covid-19 sobre a saúde psíquica dos trabalhadores de 
enfermagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Descrever características sociodemográficas e laborais dos trabalhadores de enfermagem; 
 - Identificar a síndrome de Burnout entre trabalhadores de enfermagem durante atuação na pandemia pela COVID-
19; 
- Rastrear distúrbios psíquicos menores em trabalhadores de enfermagem durante atuação na pandemia pela 
COVID-19;  
- Rastrear sintomas de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) em trabalhadores de enfermagem após atuação 
na pandemia pela COVID-19; 
- Avaliar a resiliência entre trabalhadores de enfermagem durante atuação na pandemia pela COVID-19; 
-Avaliar o Burnout, distúrbios psíquicos menores, transtorno de estresse pós-traumático e resiliência entre 
trabalhadores de enfermagem durante e após atuação na pandemia pela COVID19; 
- Comparar trabalhadores de enfermagem que atuam em unidades específicas para COVID-19 e trabalhadores que 
atuam em outras unidades dos hospitais no que se refere ao Burnout, distúrbios psíquicos menores, transtorno de 
estresse pós-traumático e resiliência; 
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Uma iniciativa: 

- Descrever as vivências dos trabalhadores de enfermagem durante a pandemia pela COVID-19 e a percepção acerca 
das repercussões sobre a sua saúde. 
 

HIPÓTESE/PRESSUPOSTO: 
(H1) A atuação na pandemia pela COVID-19 impacta negativamente sobre a saúde psíquica dos trabalhadores de 
enfermagem, aumentando Burnout e transtornos psíquicos menores;  
(H2) a atuação na pandemia pela COVID-19 causa transtornos de estresse pós-traumático entre trabalhadores de 
enfermagem;  
(H3) o aumento da resiliência minimiza efeitos da pandemia pela COVID-19 sobre a saúde psíquica dos trabalhadores 
de enfermagem;  
(H4) trabalhadores de todas as áreas do hospital são impactados pela atuação na pandemia pela COVID-19, mesmo 
que não estejam em áreas específicas para atenção à pacientes infectados. 
 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam em 
Hospitais do Rio Grande do Sul 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: BRASIL - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE; GRUPO HOSPITALAR 
CONCEIÇÃO; HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS): 
HTTP://WWW.UFRGS.BR/EENF/ESCOLA-DE-ENFERMAGEM-DA-UFRGS 
 

CONTATO PÚBLICO: 
NOME: Daiane Dal Pai 
E-mail: DAIANE.DALPAI@GMAIL.COM 
NOME: Juliana Petri Tavares 
E-mail: JUPETRITAVARES@GMAIL.COM 
 

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
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