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

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 
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REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 31681320.1.0000.0071 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ESTRESSE PERCEBIDO E ESTRATÉGIAS DE 

ENFRENTAMENTO DE PACIENTES E ENFERMEIROS EM UNIDADE ONCOLÓGICA SEM DIAGNÓSTICO DE CORONAVÍRUS. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ELISETH RIBEIRO LEÃO 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/2813267867460570 

RESUMO:  
O novo coronavirus tomou rapidamente proporções globais drásticas, sendo uma grande questão de saúde pública 
mundial. Neste panorama, as equipes assistenciais estão sob intensa pressão física e psicológica. Estudos têm 
descrito que o cenário atual resulta no aparecimento de sintomas de saúde mental dos profissionais de saúde, 
principalmente aumento do estresse exacerbado, que impacta diretamente no bem-estar. Os pacientes também 
apresentam temores em relação ao Covid-19, principalmente se forem considerados grupos de risco, como 
pacientes oncológicos. A ameaça potencial do novo coronavírus a pacientes imunocomprometidos pode resultar em 
atraso no tratamento oncológico e agravamento clínico com potencial risco de morte. Dentro do contexto da 
pandemia, sentimentos e emoções negativas podem se intensificar pelo medo do contágio e da morte, 
distanciamento social, isolamento, mudanças da rotina, incerteza da melhora, tanto da pandemia, quanto de seu 
quadro clínico oncológico. É necessário, portanto, um olhar assistencial singular e cauteloso nas diferentes 
populações de risco para o covid-19, tendo em conta sua integralidade e suas múltiplas necessidades. Faz-se 
necessário conhecer como pacientes oncológicos e enfermeiros têm lidado com as questões psicológicas no cenário 
pandêmico, com vistas a reforçar aspectos assistenciais que possibilitem o enfrentamento dos desafios que o Covid-
19 tem imposto a todos, inclusive, os não infectados em grupos de risco. 

PALAVRAS-CHAVE: Oncologia, enfermagem;  Estresse psicológico;  Adaptação psicológica; Grupos de risco; Infecções 
por coronavírus 

OBJETIVO GERAL:  
Conhecer o impacto da pandemia covid-19 em uma unidade oncológica  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Avaliar o estresse percebido e estratégias de enfrentamento de pacientes oncológicos durante a pandemia de covid-
19;  
Avaliar o estresse percebido e estratégias de enfrentamento dos enfermeiros que atuam em unidade oncológica 
durante a pandemia de covid-19; 
Comparar o estresse percebido e estratégias de enfrentamento dos pacientes oncológicos e dos enfermeiros que 
atuam em unidade oncológica em três momentos distintos no decorrer da pandemia;  
Verificar a associação entre características sociodemográficas e clínicas em relação aos níveis de estresse percebido 
e estratégias de coping adotadas pelos pacientes oncológicos e os enfermeiros que atuam em oncologia. 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: Diferentes níveis de estresse são esperados em ambas as populações-alvo do estudo. 
Indivíduos com fatores de risco associados ao Covid-19 devem apresentar os níveis de estresse mais elevados. 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Pacientes oncológicos e enfermeiros 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: N/A 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS) 
HTTPS://COVIDLOG.COM.BR/PESQUISAS/AVALIACAO-DOS-NIVEIS-DE-ESTRESSE-PERCEBIDO-E-ESTRATEGIAS-DE-
ENFRE 
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CONTATO PÚBLICO:  
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E-mail: ELISETH.LEAO@EINSTEIN.BR 

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
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