Uma iniciativa:

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: SOB A MÁSCARA DE HEROÍNA: O SOFRIMENTO MENTAL DAS ENFERMEIRAS NA
PANDEMIA DE COVID-19
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Liciane da Silva Costa Dresch, sob orientação da Profa. Dra. Cristianne Maria Famer
Rocha (PPGENF/UFRGS)
CURRICULO DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/9307116400756751
RESUMO:
No ano de 2020, o mundo foi transformado por uma nova realidade: a pandemia de COVID-19. Na linha de frente,
protagonizando o cuidado junto aos demais trabalhadores de serviços de saúde, está a enfermeira, que recebeu
especial visibilidade social no enfrentamento ao novo Coronavírus, com status de heroína. Esta visibilidade, contudo,
trouxe à tona um velho-novo problema da profissão: o sofrimento mental. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
observa que trabalhadores da força de trabalho da Enfermagem, pressionados pela situação emergencial da
pandemia, apresentam altos níveis de ansiedade, depressão, Síndrome de Burnout, entre outros transtornos,
provocando severos problemas de Saúde Mental. Embora saibamos da existência e consequências históricas desse
sofrimento, tem sido surpreendente o quanto a mídia tem sido pródiga em visibilizar a atuação heroica dessa
profissional de saúde. A partir desse cenário, este estudo propõe-se a analisar os discursos produzidos pela mídia em
relação ao sofrimento mental da enfermeira atuante na linha de frente da Pandemia de Covid-19. Serão fonte do
estudo alguns jornais nacionais e internacionais, desde os primeiros casos relatados pela mídia, na cidade de
Whuhan, China, em dezembro de 2019, estendendo-se ao longo do ano de 2020. As lentes de análise serão
direcionadas para os registros jornalísticos que tratem especificamente do tema de pesquisa proposto, através da
seleção de textos ou imagens que evidenciem esta problemática. Esperamos, dessa forma, conhecer algumas das
questões trazidas a respeito da saúde mental das enfermeiras que atuam na linha de frente no combate à pandemia,
a partir da produção discursiva midiática.
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19, Enfermagem, Mídia, Discurso, Saúde Mental

OBJETIVO GERAL: Analisar os discursos produzidos pela mídia, durante o ano de 2020, em especial em alguns jornais
nacionais e internacionais, em relação ao sofrimento mental da enfermeira atuante na Pandemia de Covid-19.

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: Os discursos da mídia produzem “verdades” a respeito do cuidado de Enfermagem, na
pandemia, mas também sobre as cuidadoras (heroínas) e seus sofrimentos.
PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Análise de mídia
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS:

Secretaria Executiva da BVS Enfermería
Escola de Enfermagem da UFMG
Av. Prof. Alfredo Balena, 190 - Bairro Santa Efigênia
CEP.: 30.130-100 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
Tel.: 3409-9862 E-mail: xicolana@ufmg.br / bvsenfermeria@enf.ufmg.br
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REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS):
https://www.ufrgs.br/geps/
CONTATO PÚBLICO:
NOME: LICIANE DA SILVA COSTA DRESCH
E-mail: licisc@yahoo.com.br
Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador
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