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TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: SAÚDE MENTAL E PERCEPÇÃO DE RISCOS E DANOS DE ROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL NO ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA COVID-19: ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ALEXA PUPIARA FLORES COELHO 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL LINK: http://lattes.cnpq.br/4869189570613520 

RESUMO: 
Introdução: Existe uma nova crise de saúde pública mundial desencadeada pela disseminação do novo 
coronavírus 2019, causador da COVID-19. Os profissionais de enfermagem representam uma numerosa 
categoria profissional que tem atuado na linha de frente da pandemia, o que possivelmente os expõe a 
riscos e danos decorrentes deste trabalho. Objetivo: Mensurar a associação entre a saúde mental e as 
características sociolaborais, de saúde e de percepção de riscos e danos dos trabalhadores de enfermagem 
que atuam na linha de frente do enfrentamento da COVID-19 em hospitais de referência do Rio Grande 
do Sul, Brasil. Método: estudo de métodos mistos desenvolvido nas sete instituições hospitalares de 
referência representantes das sete macrorregiões do Rio Grande do Sul, Brasil. Os participantes serão os 
profissionais de enfermagem lotados nas unidades que compõem os fluxos de atendimento aos pacientes 
com suspeita ou confirmação de COVID-19. Os dados serão produzidos por meio de um questionário de 
levantamento dos dados sociolaborais, de saúde e de percepção de riscos e danos; do Self-Reporting 
Questionnaire (SRQ-20); e de entrevistas semiestruturadas. Os dados quantitativos serão submetidos a 
testes estatísticos, já os qualitativos serão submetidos à análise temática de conteúdo. Resultados 
esperados: Espera-se obter um diagnóstico dos impactos da pandemia COVID-19 na saúde mental e na 
percepção de riscos e danos à saúde dos profissionais de enfermagem, a partir de um olhar ampliado que 
envolverá diferentes fontes de evidência. 

PALAVRAS-CHAVE: Coronavírus; Saúde do Trabalhador; Profissionais de Enfermagem; Saúde Mental. 

OBJETIVO GERAL: Mensurar a associação entre a saúde mental e as características sociolaborais, de 
saúde e de percepção de riscos e danos dos trabalhadores de enfermagem que atuam na linha de frente 
do enfrentamento da COVID-19 em hospitais de referência do Rio Grande do Sul, Brasil. 

http://lattes.cnpq.br/4869189570613520
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-Identificar as características sociodemográficas e laborais dos profissionais de enfermagem que atuam na 
linha de frente do enfrentamento à COVID-19 em hospitais de referência do Rio Grande do Sul, Brasil. 
-Identificar as características de saúde e a percepção de riscos e danos dos profissionais de enfermagem 
que atuam na linha de frente do enfrentamento da COVID-19 em hospitais de referência do Rio Grande 
do Sul, Brasil. 
-Avaliar a saúde mental dos profissionais de enfermagem que atuam na linha de frente do enfrentamento 
à COVID- 19 em hospitais de referência do Rio Grande do Sul, Brasil, por meio da investigação de sintomas 
de transtornos psíquicos menores. 
-Identificar a percepção dos profissionais de enfermagem acerca da relação entre sua saúde mental e sua 
atuação na linha de frente do enfrentamento à COVID-19 em hospitais de referência do Rio Grande do Sul, 
Brasil. 
-Identificar as estratégias elaboradas pelos profissionais de enfermagem para o cuidado à sua saúde mental 
no contexto de sua atuação linha de frente do enfrentamento à COVID-19 em hospitais de referência do 
Rio Grande do Sul, Brasil. 
-Descrever possibilidades de intervenção para a proteção e promoção à saúde mental dos profissionais de 
enfermagem que atuam na linha de frente do enfrentamento à COVID-19 em hospitais de referência do 
Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: Com a realização deste estudo, espera-se obter um diagnóstico dos impactos 
da pandemia COVID-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem, a partir de um olhar ampliado 
que envolverá diferentes fontes de evidência. Espera-se que este estudo mostre se os profissionais de 
enfermagem que estão na linha de frente do cuidado aos doentes por COVID-19 no RS estão vivenciando 
prejuízos em sua saúde mental, e quais os fatores associados. Além disso, espera-se que a escuta dos 
trabalhadores revele seus sentimentos e percepções em relação ao binômio saúde – trabalho, auxiliando 
no desvelar dos fenômenos deste estudo. 

Acredita-se que este estudo tem potencialidade teórica e metodológica para realizar uma 
avaliação ampliada e representativa deste fenômeno a nível de Rio Grande do Sul. Para os profissionais 
gerentes de enfermagem, poderá potencializar a visibilidade de suas demandas de saúde e de suporte 
psicológico. A partir dos resultados, será possível elaborar propostas de intervenção e educação para o 
trabalho que sejam convergentes com suas necessidades. 

Para os gestores da administração hospitalar, potencializará o reconhecimento dos desafios e 
dificuldades agudizadas pela pandemia COVID-9. A avaliação da saúde mental dos profissionais de 
enfermagem poderá mostrar recursos e estratégias possíveis para o enfrentamento da crise, a partir da 
intervenção sobre a saúde e bem estar dos recursos humanos. 

Acredita-se que os resultados deste estudo poderão subsidiar também a elaboração de políticas 
de assistência à saúde dos trabalhadores de enfermagem e de suporte aos hospitais do RS. Além disso, 
poderão estreitar os vínculos das universidades públicas federais com os hospitais gaúchos, por meio de 
ações de extensão que favoreçam a integração ensino e serviço. 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Profissionais de enfermagem que atuam no atendimento aos 
pacientes com suspeita/confirmação de Covid-19. 
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS); 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL); UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA – 
CAMPUS URUGUAIANA); UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (CAMPUS SEDE) 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE 
OUTROS): NO FACEBOOK: PÁGINA DO LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM SAÚDE, ENFERMAGEM E 
TRABALHO – LABEST - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LABEST.UFSM.PM/ 

http://www.facebook.com/LABEST.UFSM.PM/
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CONTATO PÚBLICO: 
NOME: ALEXA PUPIARA FLORES COELHO 
E-mail: ALEXA.COELHO@UFSM.BR 

  Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
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