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Uma iniciativa: 

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

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: PPGENF/UFPB 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:  CAAE: 30667720.7.0000.5188 
 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA COVID19 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL LINK: HTTP://LATTES.CNPQ.BR/6689781886879777 

RESUMO: Introdução: Em meio a situação em que o mundo se encontra com a pandemia do novo COVID19, 
há um aspecto dessa situação que deve ser considerado de extrema relevância, a Saúde Mental, sobretudo, 
nesse momento em que organismos internacionais solicitam a população para ficarem em casa. Isso porque 
a doença está gerando ansiedade e medo pelo risco de contaminação, isolamento, desemprego e muita 
incerteza sobre o futuro. Objetivos: Identificar estresse, ansiedade e depressão em docentes, discentes e 
profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente da COVID19; Verificar junto à discentes e 
docentes de graduação e pós-graduação da área da saúde, seus níveis de estresse, ansiedade e depressão 
frente a essa situação pandêmica; Analisar a partir da ótica dos participantes os mecanismos de 
enfrentamento à essa pandemia da COVID19. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, 
com abordagem mista, a ser realizado com profissionais de saúde que estejam atuando na linha de frente 
da COVID19; docentes e discentes do Centro de Ciências da Saúde de uma Universidade Federal. Serão 
utilizados 4 instrumentos, sendo um de identificação dos participantes e 3 para medir estresse, ansiedade e 
depressão. Os dados provenientes do ISSL, IDATE-E e BDI serão analisados seguindo as recomendações de 
seus respectivos manuais. Para a análise dos dados de identificação será utilizada a estatística descritiva e 
para o TALP será utilizado o software IRaMuTeQ®. 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Saúde mental; Infecções por Coronavirus 

OBJETIVO GERAL: Identificar estresse, ansiedade e depressão em docentes, discentes e profissionais de 
saúde que estão atuando na linha de frente da COVID19 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Verificar junto à discentes e docentes de graduação e pós-graduação da área da 
saúde, seus níveis de estresse, ansiedade e depressão frente a essa situação pandêmica;  
Analisar a partir da ótica dos participantes os mecanismos de enfrentamento à essa pandemia da COVID19. 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: 
Parte-se do pressuposto de que a pandemia, o isolamento social, a sobrecarga de trabalho e o afastamento 
presencial das atividades cotidianas, favorecem o surgimento de estresse, ansiedade e depressão. 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: DOCENTES, DISCENTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: UFPB/BR 

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

CONTATO PÚBLICO: 
NOME:  SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA 
E-mail: SAA@ACADEMICO.UFPB.BR 

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
 


