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

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Faculdade de Enfermagem da UERJ 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 33871120.8.0000.5282  
 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Percepções de risco e bem-estar subjetivo de mulheres e homens frente à 
pandemia da COVID-19 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Adriana Lenho de Figueiredo Pereira 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/7371830587334809 
 

RESUMO:  

Introdução: O comportamento dos indivíduos é fundamental nas ações de contenção da COVID-19. A pandemia 

parece aumentar o sofrimento psíquico da população e denúncias de violência doméstica. Objetivos: O objetivo geral 

é analisar as percepções de risco e bem-estar de mulheres e homens frente à pandemia da COVID-19. E os específicos 

são: Verificar as diferenças dessas percepções segundo o sexo e associação com o comportamento de precaução e 

acesso à saúde e descrever o bem-estar percebido pelas mulheres com gravidez e parto durante a pandemia da 

COVID-19.  Método: Trata-se de estudo de cunho acadêmico e com delineamento transversal, tipo Survey, com 

população adulta de mulheres e homens residentes na primeira região de saúde da área metropolitana do estado do 

Rio de Janeiro, que representa 12 municípios e 60,8% da população fluminense. A amostra será representativa da 

população e os dados obtidos por meio de questionário eletrônico ou formulário, elaborados a partir de pesquisas 

sobre as percepções e comportamentos preventivos nas pandemias de H1N1 e SARS e epidemia de MERS na Ásia, 

contemplando as cinco perguntas do índice de bem-estar da OMS (WHO-5) e as quatro perguntas do instrumento 

HARK para rastreio de violência por parceiro íntimo sobre humilhação, medo, estupro e chute no último ano, assim 

como questões específicas para as mulheres com gravidez no último ano. O questionário será previamente validado 

por um grupo de juízes especialistas na área de saúde. A análise estatística será descritiva e inferencial para testar as 

diferenças por sexo e examinar as possíveis associações entre as variáveis de interesse. Resultados esperados: 

Elaborar e contribuir com o conhecimento sobre a prevenção da COVID-19 e impacto da doença no bem-estar físico 

e mental da população e no seu acesso à saúde, a partir de suas perspectivas e pontos de vista, assim como subsidiar 

as ações do SUS para o enfrentamento da COVID-19 e adesão da população às medidas de prevenção.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Controle de Doenças Transmissíveis, Prevenção e Mitigação, Saúde do Adulto, Saúde Reprodutiva 

OBJETIVO:  
GERAL: Analisar as percepções de risco e bem-estar de mulheres e homens frente à pandemia da COVID-19.  
Específicos: Verificar as diferenças dessas percepções segundo o sexo e associação com o comportamento de 
precaução e acesso à saúde. - Descrever o bem-estar percebido pelas mulheres com gravidez e parto durante a 
pandemia da COVID-19. 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: Há diferenças por sexo nas percepções de risco e bem-estar subjetivo. As percepções 
de risco têm associação com o comportamento preventivo e acesso à saúde.  O baixo bem-estar subjetivo é mais 
prevalente nas mulheres e associado com a violência por parceiro íntimo.  
 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: mulheres e homens residentes na primeira região de saúde da área 
metropolitana do Rio de Janeiro. 
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Uma iniciativa: 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: Grupo de Pesquisa Saúde Sexual e Reprodutiva dos Grupos Humanos-UFRJ 
 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS)  
Em elaboração 
  

CONTATO PÚBLICO 
NOME:  ADRIANA LENHO DE FIGUEIREDO PEREIRA 
E-mail: adriana.lenho@uerj.br 

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
 


