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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 – ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: (Não necessário) 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: COVID-19: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS BIOPOLÍTICAS EM TEMPOS DE 
PANDEMIA 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Roberta de Pinho Silveira, sob orientação da Profa. Dra. Cristianne Maria Famer 
Rocha (PPGENF/UFRGS) 
 

CURRICULO DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/2715793824026538 

RESUMO:  
O Sars-cov-2, vírus causador da covid-19, surgiu na cidade de Wuhan, região central da China, no final de 2019. Em 
30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto da covid-19 como emergência de saúde 
pública de importância internacional e, em 11 de março, declarou a pandemia. Foram confirmados no mundo, até 
o dia 4 de junho de 2020, 6.416.828 casos e 382.867 mortes em decorrência da doença. Até o momento, não há 
vacina nem medicamento antiviral específico para prevenir ou tratar a covid-19. A pandemia vem sobrecarregando 
física e emocionalmente os profissionais da saúde, como consequência da aumentada demanda de trabalho, da 
insuficiência de insumos para a assistência e da maior suscetibilidade à infecção por covid-19, em decorrência da 
exposição relacionada ao trabalho. As autarquias como o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), os organismos 
governamentais como o Ministério da Saúde e os organismos intergovernamentais como a OMS, estão produzindo 
documentos sobre a covid-19, com intuito de orientar os profissionais da saúde e, também, a população. Os 
discursos sanitários institucionais produzem subjetividades acerca dos processos de saúde e doença. Nesse sentido, 
esse estudo tem como objetivo analisar como, em um contexto de precarização dos serviços de saúde, no Brasil, 
somado à pandemia, os discursos das instituições relacionadas à saúde repercutem nas práticas de cuidado em 
saúde, especialmente na área da Enfermagem. Para tal, proponho um estudo exploratório-descritivo, de abordagem 
qualitativa, na perspectiva do pensamento pós-moderno com inspiração no método arqueológico de Michel 
Foucault. 

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19, Enfermagem, Biopolítica, Michel Foucault 

OBJETIVO GERAL: Analisar como, em um contexto de precarização dos serviços de saúde, no Brasil, somado à 
pandemia, os discursos das instituições relacionadas à saúde repercutem nas práticas de cuidado em saúde, 
especialmente na área da Enfermagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conhecer e descrever as orientações relativas ao enfrentamento da covid-19 presente nos 
discursos institucionais. 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: Os discursos sanitários institucionais produzem subjetividades acerca dos processos de 
saúde e doença e repercutem nas práticas de cuidado em saúde. 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Análise documental 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS/PAÍS: 
 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS) 
https://www.ufrgs.br/geps/ 
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Uma iniciativa: 

CONTATO PÚBLICO: 
NOME: ROBERTA DE PINHO SILVEIRA 
E-mail: betadepinho@gmail.com  

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
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