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RESUMO 

 

Recentemente o mundo tem vivenciado a pandemia global da COVID-19, caracterizada 

especialmente pela sua elevada transmissibilidade. A pandemia acabou afetando diversos 

campos da sociedade e muitos profissionais tiveram que se adaptar a nova realidade imposta à 

coletividade. Diante disso, os sistemas de saúde tiveram suas capacidades colocadas à prova e 

os profissionais da área que atuaram e continuam atuando na linha de frente de combate à 

COVID-19. Os enfermeiros, que correspondem à maior força de trabalho na área da saúde, 

estiveram expostos a um alto risco de infecção e um elevado grau de sobrecarga em decorrência 

do grande número de pessoas infectadas que dependiam e ainda dependem dos serviços de 

saúde. Dessa forma, os profissionais começaram a vivenciar efeitos psicológicos significativos, 

necessitando desenvolver habilidades socioemocionais para o enfrentamento dos sintomas. A 

presente revisão integrativa teve como objetivo identificar a ocorrência de desordens 

psicológicas, como ansiedade e estresse em profissionais de enfermagem perante a pandemia 

de COVID-19 no Brasil e no mundo. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de 

dados Pubmed, Pepsic, SciELO e as 200 primeiras informações do Google Acadêmico a afim 

de identificar estudos que mostrassem medidas de ocorrência de ansiedade e estresse em 

profissionais de enfermagem durante a pandemia da COVID-19. Foram selecionados dez 

artigos, que englobaram a participação de 10.850 indivíduos, sem restrição de faixa etária ou 

de quaisquer outras características pessoais. De um modo geral, os estudos incluídos na presente 

revisão indicaram que a ansiedade e o estresse ocorrem em proporções significativas em 

profissionais de enfermagem, especialmente entre os que atuam na linha de frente de combate 

à COVID-19, quando comparado aos profissionais que não atuam diretamente na linha de 

frente. Em vista disso, é fundamental a identificação de grupos que possuem um maior risco de 

apresentar sintomas significativos de ansiedade ou estresse, proporcionando-lhes uma 

intervenção precoce. Além disso, aumentar a conscientização e educar as equipes médicas não 

psiquiátricas para a avaliação da saúde mental pode ser crucial para permitir diagnósticos em 

saúde mental. Por fim, também é importante conscientizar chefes de enfermagem sobre a 

necessidade de abordar a saúde mental com medidas de apoio precoces e adequadas, como 

validar as emoções, comunicar-se com clareza, atender às necessidades básicas e tornar o 

horário de trabalho mais flexível. 

 

Palavras-chave: COVID-19, Pandemia, Enfermagem. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Recently the world has experienced the global pandemic of COVID-19, characterized 

especially by its high transmissibility. The pandemic has affected several areas of society and 

many professionals have had to adapt to the new reality imposed on the community. Given this, 

health systems have had their capacities put to the test, as have the professionals in the field 

who have acted and continue to act in the front line of the fight against COVID-19. Nurses, the 

largest health care workforce, were exposed to a high risk of infection and a high degree of 

overload due to the large number of infected people who depended and still depend on health 

care services. Thus, professionals began to experience significant psychological effects, 

requiring the development of social and emotional skills to cope with the symptoms. This 

integrative review aimed to identify the occurrence of psychological disorders, such as anxiety 

and stress in nursing professionals facing the pandemic of COVID-19 in Brazil and worldwide. 

A literature search was conducted in Pubmed, Pepsic, SciELO and the first 200 Google Scholar 

databases in order to identify studies that showed measures of occurrence of anxiety and stress 

in nursing professionals during the pandemic of COVID-19. Ten articles were selected, 

encompassing the participation of 10,850 individuals, with no restrictions on age range or any 

other personal characteristics. Overall, the studies included in the present review indicated that 

anxiety and stress occur in significant proportions in nursing professionals, especially among 

those who work on the frontline of the fight against COVID-19, when compared to 

professionals who do not work directly on the frontline. In view of this, identifying groups that 

have a higher risk of presenting significant symptoms of anxiety or stress, providing them with 

early intervention, is crucial. In addition, raising awareness and educating non-psychiatric 

medical teams for mental health assessment can be crucial to enable mental health diagnoses. 

Finally, it is also important to raise awareness of nursing chiefs about the need to address mental 

health with early and appropriate supportive measures, such as validating emotions, 

communicating clearly, meeting basic needs, and making work hours more flexible. 

 

Keywords: COVID-19, Pandemy, Nursing. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento é referente à Dissertação de Mestrado proposta e apresentada ao 

Mestrado Profissional em Saúde no Ciclo Vital da Universidade Católica de Pelotas. Este 

documento é dividido fundamentalmente em quatro seções. A primeira refere-se ao Projeto de 

Pesquisa proposto inicialmente, intitulado “ANSIEDADE, ESTRESSE E MEDO DA COVID-

19 EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO 

SUL DO PAÍS”; a segunda seção é referente as alterações realizadas entre as ideias iniciais 

propostas por meio do projeto de pesquisa e as modificações necessárias para tornar a 

construção do artigo científico exequível, que passou a ser intitulado “ANSIEDADE E 

ESTRESSE EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA”. A terceira seção apresenta o artigo científico 

construído a partir novas considerações. E, por fim, a última seção que contempla as 

considerações finais. 

Em decorrência da modificação da ideia proposta pelo projeto de pesquisa, o mesmo 

não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez que, optou-se pela realização de 

uma revisão integrativa da literatura, por proporcionar uma visão global acerca do tema da 

presente dissertação, bem como, pela logística da construção de uma revisão da literatura. 
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RESUMO 

 

Os profissionais de saúde são de extrema importância no cuidado aos pacientes, principalmente 

aqueles que se encontram em atuação na linha de frente de combate a pandemia da COVID-19. 

Esse momento está sendo repleto de muitas tensões e medos, que podem desencadear ou 

potencializar algumas doenças psiquiátricas como a ansiedade, depressão, entre outros. Em 

indivíduos com doenças pré-existentes, esse momento pode ser um forte determinante para 

crises relevantes, que podem impedir, inclusive, a atuação de forma adequada por parte desses 

profissionais, levando os mesmos ao afastamento profissional. Diante disso, o presente trabalho 

tem como objetivo avaliar ansiedade, estresse e medo da COVID-19 entre profissionais de 

enfermagem do Hospital Universitário São Francisco de Paula. O estudo em questão apresenta 

delineamento transversal, tendo uma amostra de caráter probabilístico, com indivíduos acima 

de 18 anos os quais sejam profissionais de enfermagem atuantes no local da pesquisa. A amostra 

será recrutada de forma aleatória estratificada por unidade de trabalho. Os profissionais 

responderão a um questionário online, através do Google Formulários, enviado para o e-mail 

institucional, para a coleta de dados sociodemográficos, seguido da aplicação de duas escalas 

que avaliarão o nível de ansiedade, estresse e medo relacionado à COVID-19. Para verificar a 

frequência das informações obtidas e a correlação entre a ansiedade, estresse e medo da 

COVID-19 será utilizado o programa SPSS, o que possibilitará a análise estatística dos dados. 

Espera-se que os níveis de estresse e ansiedade sejam correlacionados com o medo da COVID-

19; quanto maior os níveis de estresse e de ansiedade, maior o medo da COVID-19 e que a 

equipe de enfermagem do Pronto Socorro do Hospital Universitário São Francisco de Paula, 

terá níveis de estresse, ansiedade e medo da COVID-19 mais elevados do que os demais 

profissionais de enfermagem da instituição. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Pandemia; COVID-19; Ansiedade; Estresse. 
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ABSTRACT 

 

Health professionals are extremely important in the care of patients, especially those who are 

at the forefront of the fight against the COVID-19 pandemic. This moment is full of many 

tensions and fears, which may trigger or potentiate some psychiatric disorders such as anxiety, 

depression, among others. In individuals with pre-existing diseases, this moment can be a strong 

determinant for relevant crises, which can even prevent these professionals from acting 

properly, leading them to professional withdrawal. In face of that, the present work has as 

objective to evaluate anxiety, stress and fear of COVID-19 among nursing professionals of 

Hospital Universitário São Francisco de Paula. The study in question presents a transversal 

design, having a sample  of probabilistic character, with individuals above 18 years old who are 

nursing professionals acting in the place of the research. The sample will be recruited in a 

randomized way stratified by unit of work. The professionals will answer an online 

questionnaire, through Google Forms, sent to the institutional e-mail, for the collection of socio-

demographic data, followed by the application of two scales that will evaluate the level of 

anxiety, stress and fear related to COVID-19. To verify the frequency of information obtained 

and the correlation between anxiety, stress and fear of COVID-19, the SPSS program will be 

used, which will allow the statistical analysis of the data. It is expected that stress and anxiety 

levels are correlated with fear of COVID-19; the higher the stress and anxiety levels, the higher 

the fear of COVID-19, and that the nursing staff of the Emergency Room of the University 

Hospital of San Francisco de Paula will have higher levels of stress, anxiety, and fear of 

COVID-19 than the other nursing staff of the institution. 

 

Keywords: Nursing; Pandemic; COVID-19; Anxiety; Stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A síndrome respiratória (SARS-CoV-2) causada pelo Coronavírus (COVID-19) foi 

declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia, devido à grande 

disseminação mundial, a partir do dia 11 de março de 2020. Seu início se deu em Wuhan, na 

China, apresentando como característica importante a sua alta capacidade de transmissão, o que 

favoreceu o crescimento exponencial no número de casos (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2020; PEREIRA; TORRES; PEREIRA, 2020). 

Na América Latina, o primeiro caso de infecção por esse vírus se deu em 26 de fevereiro 

do presente ano, e os números de infectados crescem todos os dias (PEREIRA; TORRES; 

PEREIRA, 2020; HUMEREZ; OHL; SILVA, 2020). 

Na linha de frente do combate a pandemia estão os profissionais de saúde, os quais se 

mantiveram firmes e unidos para enfrentar esse momento. Porém, ao mesmo tempo, com a 

tensão diária e os inúmeros medos, esses profissionais passaram a desenvolver ou potencializar 

doenças psiquiátricas pré-existentes, chamando a atenção para o cuidado que deve ser 

direcionado a esses indivíduos (OLIVEIRA, 2020). 

Os profissionais da saúde, historicamente, estão relacionados ao processo do cuidar. 

Além do conhecimento e habilidade teórica, se faz importante que o relacionamento 

interpessoal seja eficiente, criando vínculos com os pacientes, de modo que seja possível 

proporcionar uma maior aproximação com o mesmo e o cuidado por ser mais efetivo 

(GALLASCH et al., 2020). 

Nas instituições de saúde, principalmente quando se trata de hospitais, os profissionais 

de enfermagem têm papel fundamental no desenvolvimento das atividades de acolhimento e 

cuidado aos pacientes. A equipe de enfermagem tem dentro dessas unidades de saúde um 

trabalho bastante desgastante, que exige cuidados quanto à saúde mental desses profissionais, 

sendo necessário proporcionar suporte para a manutenção da sua psique (DUARTE; SILVA; 

BAGATINI, 2020). Em relação aos mecanismos estressores, entende-se os mesmos como 

sendo os eventos que desencadeiam uma resposta fisiológica e psicológica no organismo, 

possibilitando diferenciar o estímulo da resposta. O agente causador de estresse pode ser um 

agente biológico, uma condição do ambiente ou um estímulo externo (FUENTES, 2020). 

Esse mecanismo de defesa do organismo pode ser relacionado com uma resposta 

negativa ou positiva, apresentando impacto tanto na saúde mental como no bem-estar físico do 

indivíduo (BARBOSA et al., 2020). Atualmente, entende-se a saúde como uma combinação de 

fatores, os quais estão relacionados os biológicos, psicológicos e sociais (MEDEIROS, 2020). 
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O estresse pode se apresentar em duas vertentes, sendo positivo quando impulsiona um 

aperfeiçoamento, ou negativo quando deprime o estado emocional (LEMOS et al., 2020). Um 

estudo realizado no ano de 2017 identificou um perfil do profissional de saúde acometido pelo 

estresse, de modo que os profissionais com maior susceptibilidade a desgastes físicos e 

emocionais são em sua maioria mulheres, com idades entre 20 e 25 anos e solteiras (PEREIRA; 

TORRES; PEREIRA, 2020). 

A OMS destaca que os profissionais de enfermagem, pressionados pelo contexto da 

pandemia manifestam altos níveis de ansiedade, somado ao risco de adoecer, ocasionando 

problemas mentais importantes e elevando o risco dos casos de Síndrome de Burnout, além de 

gerar depressão e estresse associados (WHO, 2020). 

Em um estudo que teve como objetivo investigar a associação entre desfechos 

psicológicos e sintomas físicos entre os profissionais de saúde, destacou que o medo que o 

profissional tem de se contaminar com o vírus, e ocasionar transmissão entre os colegas e seus 

familiares provoca elevado nível de estresse psicológico (CHEW et al., 2020). Esse medo se 

justifica por conta dos casos denominados assintomáticos, principalmente identificado entre 

crianças (ADAMS; WALLS, 2020). 

Dessa forma, ao observar um momento pandêmico que afeta o mundo todo e aliado a 

isso, juntamente com o incessante trabalho das equipes de saúde, é notório que esses indivíduos 

têm apresentado uma sobrecarga de estresse. Nesse contexto, o presente estudo viabilizará que 

seja avaliada a condição psicológica desses indivíduos perante o momento atual, identificando 

os pontos desencadeantes de estresse, ansiedade e medo relacionada à COVID-19.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar ansiedade, estresse e medo da COVID-19 entre profissionais de enfermagem do 

Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP). 

  

2.2 Específicos 

 

Correlacionar estresse e ansiedade com o medo da COVID-19 entre os profissionais de 

enfermagem do HUSFP;  

Comparar os níveis de ansiedade, estresse e medo da COVID-19 dos profissionais de 

enfermagem do pronto socorro com os níveis de estresse, ansiedade e medo da COVID-19 dos 

demais profissionais de enfermagem do HUSFP. 
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3 HIPÓTESES 

 

Os níveis de estresse e ansiedade estarão correlacionados com o medo da COVID-19; 

quanto maior os níveis de estresse e de ansiedade, maior o medo da COVID-19; 

A equipe de enfermagem do Pronto Socorro (PS) do HUSFP, terá níveis de estresse, 

ansiedade e medo pela COVID-19 mais elevados do que os demais profissionais de 

enfermagem do HUSFP. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Estratégia de busca 

 

Para realizar o levantamento dos estudos (Quadro I) que identificaram os fatores 

estressantes em profissionais de saúde nesse período de pandemia da COVID-19, foram 

realizadas pesquisas de publicações presentes nos bancos de dados SciELO, LILACS e 

PubMed. 

Na primeira pesquisa realizada utilizando os termos ANSIEDADE and COVID and 

ENFERMAGEM, no banco de dados SciELO foi encontrado apenas um artigo, assim como, na 

LILACS. Não foram encontrados artigos no PubMed fazendo uso desses termos, porém ao 

utilizar os termos em inglês COVID and ANXYETY and NURSING, foram encontrados um total 

de 186 publicações.  

Na segunda pesquisa, foram utilizados ENFERMAGEM and COVID, sendo encontrados 

19 resultados no SciELO, 27 no LILACS e 7 no PubMed. Na terceira etapa, utilizaram-se os 

termos ESTRESSE and COVID and ENFERMAGEM, apresentando como resultado 1 artigo 

LILACS, e nenhuma publicação na PubMed e SciELO. Foram selecionados estudos nos 

idiomas de português e ingles, publicados nos últimos dez anos. 

Além disso, também foram buscados artigos que utilizaram a escala de Depression, 

Anxiety and Stress Scale (DASS), com os termos ESCALA and DASS, para servir como base 

para realizar o cálculo de tamanho de amostra do presente estudo. Foram selecionados dois 

estudos do Repositório Institucional da Universidade Federal de Uberlândia e um estudo do 

Repositório Científico Lusófona. 

Para a seleção dos estudos e construção do referencial teórico, foram estabelecidas 

algumas etapas: identificação do tema, seleção da hipótese, estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão de estudos, definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados, avaliação dos estudos incluídos, interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão do conhecimento. 
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Quadro I. Seleção dos estudos revisados dos bancos de dados. 

 

Descritores Base de dados 
Estudos 

encontrados 

Títulos 

selecionados 

Resumos 

selecionados 

Estudos 

selecionados 

Ansiedade and 

covid and 

enfermagem 

SciELO 1 1 1 1 

LILACS 1 1 1 1 

PubMed 0 0 0 0 

Enfermagem and 

covid 

 

SciELO 19 1 1 2 

LILACS 27 4 2 2 

PubMed 7 0 0 0 

Covid and anxiety 

and nursing 

SciELO 4 4 2 2 

LILACS 7 4 1 1 

PubMed 216 10 2 2 

 

4.2 Descrição dos achados 

 

Os 10 estudos selecionados nos bancos de dados SciELO, LILACS, PubMed, 

caracterizaram-se, por revisões da literatura e dissertações que estão apresentados no quadro a 

seguir. 
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Quadro II. Síntese da revisão de literatura dos estudos selecionados de acordo com autor e ano, título, metodologia e principais resultados. 

 

Autor/Ano Título Metodologia Principais resultados 

Pereira; 

Torres; Pereira 

(2020) 

Sofrimento emocional dos 

Enfermeiros no contexto hospitalar 

frente à pandemia de COVID-19 

Revisão narrativa da 

literatura 

Foi possível evidenciar que os enfermeiros em tempos de COVID-19 vêm desenvolvendo diversos problemas em 

sua saúde mental, como ansiedade, estresse, e até mesmo depressão. Isso ocorre devido à frustação, exaustão física 

e mental, sentimento de impotência e insegurança profissional. 

Humerez; Ohl; 

Silva (2020) 

Saúde mental dos profissionais de 

enfermagem do Brasil no contexto da 

pandemia de COVID-19: ação do 

Conselho Federal de Enfermagem 

Revisão da literatura 

Para atingir esse objetivo, elaborou-se o projeto de Atendimento de Enfermagem em Saúde Mental aos profissionais 

de enfermagem na pandemia. Depois dos primeiros trinta dias de atendimentos, os sentimentos mais emergentes 

foram: ansiedade, medo, ambivalência, depressão e exaustão. 

Oliveira 

(2020) 

Desafios da enfermagem frente ao 

enfrentamento da pandemia da 

COVID19 

Revisão da literatura 

É necessária uma reflexão sobre a Enfermagem, sua atuação, contribuição e reconhecimento, especialmente no ano 

a ela dedicado, pela celebração do bicentenário do aniversário de Florence Nightingale, fundadora da Enfermagem 

Moderna. 

Gallasch et al. 

(2020) 

Prevenção relacionada à exposição 

ocupacional do profissional de saúde 

no cenário de COVID-19 

Revisão da literatura 
Os cuidados para prevenção de contaminação de trabalhadores nesta pandemia pelo novo coronavírus devem ser 

priorizados, evitando impactos negativos na assistência à população que busca atendimento nos serviços de saúde. 

Fuentes (2020) 

Los valores profesionales de las 

enfermeras (os) chilenas (os) en 

tiempos de crisis sanitaria por 

COVID-19 

Revisão da literatura 
Os profissionais de enfermagem, principalmente as do sexo feminino, tendem a apresentar distúrbios de ansiedade 

potencializados em função do momento de pandemia. 

Barbosa et al. 

(2020) 

Fatores de estresse nos profissionais 

de enfermagem no combate à 

pandemia da COVID-19: Síntese de 

Evidências 

Revisão da literatura 

É de suma importância considerar as questões psicológicas, reconhecendo e acolhendo os receios e medos dos 

profissionais de enfermagem criando-se assim uma esfera de estabilidade em meio à crise. 

 

Medeiros 

(2020) 

A luta dos profissionais de saúde no 

enfrentamento da COVID-19 
Revisão da literatura 

Os dados das equipes de profissionais de saúde na linha de frente de atendimento de casos de COVID-19 mostram 

exaustão física e mental, dificuldades na tomada de decisão e ansiedade pela dor de perder pacientes e colegas, além 

do risco de infecção e a possibilidade de transmitir para familiares. Assim, garantir assistência médica para os 

profissionais de saúde e apoio psicológico são fundamentais. Da mesma forma, realizar testes diagnósticos nos 

sintomáticos com rapidez. 
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Ornel et al. 

(2020) 

“Pandemic fear” and COVID-19: 

mental health burden and strategies 
Revisão de literatura 

A revisão evidenciou a presença do medo durante a pandemia, que elevam os níveis de ansiedade e estresse e esses 

sintomas tendem a ser maiores do que o número de afetados pela infecção. Uma vez que os custos econômicos 

associados aos transtornos mentais são elevados, melhorar as estratégias de tratamento de saúde mental pode levar a 

ganhos tanto na saúde física quanto no setor econômico. 

Wang et al. 

(2020) 

Immediate Psychological Responses 

and Associated Factors during the 

Initial Stage of the 2019 Coronavirus 

Disease (COVID-19) Epidemic 

among the General Population in 

China 

Estudo descritivo 

Mais da metade dos entrevistados relataram impacto psicológico do surto, como sintomas depressivos, de ansiedade 

e estresse, moderados ou graves. Foram encontrados níveis mais elevados de impacto entre mulheres, status 

estudantil, sintomas específicos (mialgia, tontura) e estado de saúde autoestimado ruim. Já informações específicas 

e atualizadas de saúde e medidas de precaução individuais estiveram associadas a menos impacto. 

Li et al. (2020) 

Vicarious traumatization in the 

general public, members, and non-

members of medical teams aiding in 

COVID-19 control 

Estudo descritivo 

Os escores de traumatização vicária demonstraram diferenças estatísticas entre o público em geral, enfermeiras de 

linha de frente e entre as que não estão na linha de frente. Enfermeiras de linha de frente tiveram escores 

significativamente menores em comparação aos demais grupos. 
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4.3 Saúde mental em tempos de pandemia da COVID-19 

 

De modo geral, na vigência de pandemias, é esperado que a saúde física dos indivíduos 

fique fragilizada, sendo o combate ao agente patogênico o principal objetivo no que tange ao 

cuidado. Porém, ao observar essa ocorrência, pode-se identificar que as implicações sobre a 

saúde mental tendem a se apresentar evidentes, sendo uma das principais causas de afastamento 

ocupacional dos profissionais de saúde (ORNELL et al., 2020). 

Diante do contexto imposto pela pandemia, as pessoas têm demonstrado muito medo da 

contaminação pelo coronavírus, visto que, sua disseminação se dá de forma rápida, e esse fato 

tem contribuído no desenvolvimento de implicações no bem-estar psicológico dos indivíduos 

(ASMUNDSON; TAYLOR, 2020). São comuns sintomas de depressão, ansiedade e estresse 

durante esse período, e que tem sido identificado na população de modo geral.  

Além disso, após a determinação do isolamento social como método para reduzir a 

disseminação da COVID-19, as pessoas passaram a sentir-se presas e acuadas, com medo de 

algo que é invisível, porém perigoso. A incerteza sobre o controle da doença é um fator 

determinante para o declínio do bem-estar emocional, pois acaba potencializando o medo, o 

estresse e a ansiedade frente a essa situação (GOYAL et al., 2020). 

Wang et al. (2020) realizou um estudo populacional com indivíduos da China, onde 

observou as implicações na saúde mental dos participantes diante da pandemia do coronavírus. 

A amostra dessa pesquisa contou com 1210 indivíduos, e foi possível identificar que mais de 

75% dessa população demonstrou medo de que seus familiares fossem contaminados. Ao 

observar os índices de depressão, estresse e ansiedade, observou-se que esse último sintoma foi 

o de maior destaque.  

Ao avaliar os índices de estresse, ansiedade e medo em profissionais de saúde, nota-se 

que estes estão habituados a atuar sob a ação de fatores estressantes. Principalmente pelo fato 

de apresentar maior risco de infecção, adoecer e morrer, possibilidade de infectar demais 

indivíduos (inclusive seus familiares), sobrecarga e fadiga devido a rotina ocupacional 

desgastante, que tem exigido mais dos mesmos. Frustação nos casos de pacientes que não 

conseguem ser salvos, apesar de seus esforços, e um dos pontos de maior susceptibilidade que 

é o afastamento de familiares e amigos (LI et al., 2020). 
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4.3.1 Estresse 

 

Estresse (ES) é um estado de tensão diante de uma percepção de ameaça, que causa um 

desequilíbrio no organismo, gerando uma resposta de liberação de mediadores químicos, como 

adrenalina e cortisol, que provocavam respostas físicas e psicológicas para que o indivíduo lide 

com a ameaça. O ES é uma Síndrome Geral de Adaptação, o qual apresenta três fases, que são 

a reação de alarme, fase de resistência e fase de esgotamento. Após a fase de alarme alguns 

organismos encontram adaptação e voltam ao seu equilíbrio. Quando o estressor se mantém, 

alguns indivíduos conseguem recursos para lidar por um tempo, mas caso não seja possível a 

adaptação, ocorre o esgotamento (LIPP, 2004). 

Essa ocorrência possui alguns sintomas globais que podem ser medo e preocupação, 

mudanças no padrão de sono, dificuldade para dormir, déficit de memória e atenção, 

agravamento de problemas crônicos e aumento do uso de álcool e drogas, por exemplo 

(ORNELL, 2020).  

O ES é o principal fator desencadeante da ansiedade e do medo, e precisa ser avaliado 

desde os primeiros sintomas, de modo a proporcionar uma melhor atenção aos profissionais de 

saúde, reduzindo os índices de incapacitação. 

 

4.3.2 A saúde do profissional de enfermagem no cenário hospitalar 

 

O ambiente hospitalar é um espaço de grande movimentação de pessoas todos os dias 

que abarca diversificados procedimentos, exames e tratamentos, e por isso, exige equipes de 

profissionais de saúde capacitados para tomar conta da demanda de pacientes, em especial os 

de enfermagem, composta por enfermeiros (ENF), técnicos (TEC) e auxiliares. Este espaço é 

uma área de desafios para que a saúde dos pacientes seja restabelecida (BORINE et al., 2012; 

VALENÇA et al., 2016; MELLO; REIS; RAMOS, 2018). 

Os profissionais de enfermagem se submetem às exigências de suas atribuições e se 

deparam ainda com a elevada carga de trabalho, com as tensões do cotidiano, riscos e inúmeros 

plantões, elementos que afetam sua saúde física e mental (MELLO; REIS; RAMOS, 2018). O 

ambiente influencia significativamente na recuperação do paciente, visto que, muitos são os 

profissionais de enfermagem que olham o hospital como um lugar gélido e estressante devido 

aos inúmeros fatores que poderão levar à alteração do estado de humor (BORINE et al., 2012). 

Diante da demanda de atividades e do enfrentamento das dificuldades cotidianas, as 

equipes de enfermagem ficam expostas ao ES, à tensão e ao medo. Agravantes que podem 
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refletir de forma negativa na saúde dos pacientes (FERREIRA; LUCCA, 2015). Para esses 

autores, muitos são os ENF que não estão preparados para enfrentar suas emoções diante das 

diversas patologias que acometem os pacientes. O confronto com o sofrimento e a morte, sem 

nenhuma sustentação psicológica, pode desencadear nesses profissionais graves problemas de 

saúde física e mental. 

Oportuno citar o estudo epidemiológico de Ferreira e Lucca (2015), que avaliou a 

prevalência da síndrome de Burnout em 14 TEC de um hospital público de São Paulo. 

Resultando em apenas seis com boa saúde mental, os demais, com desgaste emocional, um 

deles com a síndrome de Burnout, um com distúrbio e sintomas de extrema exaustão, estresse e 

esgotamento físico. 

O ES é mais acentuado quando a equipe de enfermagem atua em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). Um setor hospitalar que visa à recuperação das funções vitais do paciente que 

está em situação crítica de saúde, por isso, os procedimentos se tornam prioritários, assim como, 

os cuidados incessantes e infindáveis, mesmo contando com recursos tecnológicos (VENTURI 

et al., 2016). O paciente fica sujeito aos procedimentos invasivos, porque seu estado de saúde 

exige, e conta com a assistência contínua de uma equipe capacitada de profissionais que o 

beneficiarão com a melhor assistência (SILVA, 2013; VENTURI et al., 2016).  

De acordo com a Resolução n.º 7 de 10 de fevereiro de 2010 do Ministério da Saúde, a 

UTI é uma “área crítica destinada à internação de pacientes graves, que requerem atenção 

profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao 

diagnóstico, monitorização e terapia” (BRASIL, 2010). Se caracteriza também por um 

ambiente temido por muitos ENF em razão da difícil missão para lidar com a vida, com a morte 

e com as incertezas, ou seja, com os mais variados sentimentos que geram insegurança e 

desestrutura (RODRIGUES, 2012). Imprescindível, portanto, intrepidez por parte do ENF para 

enfrentar com destreza os reveses, visando dar assistência em todos os procedimentos, 

principalmente no momento em que o mundo está vivendo, a pandemia desencadeada pelo novo 

Coronavírus, causador da Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19). 

Não só o trabalho das equipes de enfermagem, mas de todos os profissionais da saúde 

tem sido afetado, profissionais que lutam de forma incansável e estressante diante aos cuidados 

das pessoas infectadas e também no controle para que o vírus não se espalhe. No mundo inteiro 

a situação é a mesma, um número grande de profissionais e funcionários expostos, vitimados 

pela infecção e alguns perdendo a vida (SOUZA; SOUZA, 2020). Só no Brasil, são “mais de 2 

milhões de profissionais, [...] nas 27 unidades da Federação [...] em hospitais, ambulatórios, 

centros de saúde, UBS, UPAS, SAMUs, ESF, etc.” (SILVA; MACHADO, 2020). 
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Neste cenário, é possível reconhecer que tais profissionais que estão na linha de frente 

dos atendimentos aos casos de COVID-19, cumprem com afinco suas atribuições no combate 

à pandemia, mesmo porque ficam cuidando dos pacientes 24 horas. Por isso, mais vulneráveis 

à infecção pelo novo coronavírus, e consequentemente à ansiedade, ao estresse e, ao medo 

(SOUZA; SOUZA, 2020). 

A preocupação aumenta porque o número de afastamentos dos profissionais de 

enfermagem é muito grande devido à infecção pelo coronavírus, “em torno de 27 mil e 304 

óbitos até o mês de junho, tendo uma queda de 15% de mortes em julho de 2020” (COFEN, 

2020, s.p.). Com o grande número de afastamentos, sobrecarrega os que ficam lutando em prol 

da população e isso faz com que aumente, mais ainda, o temor pelo desconhecido, a ansiedade 

pela vida e o estresse diante de tanto sofrimento. 

 

4.3.3 Saúde mental e o bem-estar psicológico 

 

Segundo a OMS, a saúde é definida, desde 1946, como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” 

(WHO, 2001, p.30). Uma definição relevante que até os dias atuais se destaca na ciência do 

comportamento, com o intuito de aperfeiçoar e compreender a maneira de funcionamento do 

estado mental diante da correlação entre a saúde mental, física e social (WHO, 2001).  

Cuidar da saúde mental é necessário para que um indivíduo possa conviver consigo 

mesmo do melhor jeito e também de se precaver de distúrbios mais críticos. A falta da saúde 

mental leva a pessoa a um estado que afeta a sua vida e a das pessoas que o rodeiam.  É preciso, 

portanto, saber acatar as imposições da vida e lidar tanto com as emoções positivas e negativas 

que ora se apresentarem. Difícil sim, no entanto, é preciso reconhecer os limites e pedir ajuda 

em caso necessário (COUTINHO, 2016). 

O bem-estar psicológico tem relação direta com a qualidade de vida de uma pessoa, por 

se tratar da interdependência com a percepção de tudo aquilo que acontece ao redor dela. 

Segundo Machado e Bandeira (2012, p.593) o bem-estar psicológico é “um construto 

multidimensional que reflete características relativas ao funcionamento psicológico positivo ou 

ótimo”. Para os autores, um aglomerado de sensações positivas, em sentido amplo, que atinge 

todas as áreas da vida do ser humano, levando-o a viver em harmonia consigo mesmo e com 

todos.  

No entanto, diante de uma pandemia, como a da COVID-19, as sensações positivas 

explicadas por Machado e Bandeira (2012) são bruscamente interrompidas. As alterações 



28 

 

emocionais, cognitivas e comportamentais são identificadas neste período (ENUMO et al., 

2020) fazendo com que a depressão, ansiedade e estresse seja constante, principalmente nos 

enfermeiros (SCHMIDT et al., 2020). Perturbações mentais que, segundo estudo recente na 

Coreia do Sul, por causa da COVID-19, uma coreana cometeu suicídio, por achar que estava 

com a doença por ter viajado para a China, sendo que o teste feito na autópsia foi negativo 

(JUNG; JUN, 2020). 

No tocante à saúde mental dos profissionais de saúde, mais diretamente aos de 

enfermagem que também atuam na linha de frente no combate à COVID-19, estão expostos, de 

igual modo, a transtornos emocionais como o estresse, ansiedade e depressão, mesmo que tais 

profissionais tentam deixar de lado o medo a fim de enfrentar a doença que assola o mundo 

com tantas mortes (CARVALHO et al., 2020). 

Oportuno clarear sucintamente que os transtornos supracitados, são comumente 

causadores de grande impacto no cotidiano dos indivíduos, especialmente nos profissionais de 

enfermagem. Pensamentos, sentimentos ou acontecimentos do cotidiano ocupacional e 

particular colocam a saúde mental deste profissional em risco, ou seja, exposto à 

vulnerabilidade dos fatores sociais, psicológicos e biológicos (SCHMIDT; DANTAS; 

MARZIALE, 2011). 

Para avaliar a saúde mental dos profissionais de Enfermagem, muitos estudos são 

realizados, fazendo uso da Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS), um instrumento 

autorrelato que contém 42 ou 21 questões, denominados DASS-421 e DASS-212, que visa 

atender os quesitos projetados pelas pesquisas. Entre os estudos feitos com a referida escala, 

cita-se o transversal de Pacheco (2013), com 56 profissionais de enfermagem do Hospital 

Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, em Lisboa. A avaliação com a DASS-42 mostrou que 

os profissionais que trabalhavam por turnos não apresentaram nem ansiedade, nem depressão e 

nem mesmo estresse, ao passo que, os que faziam horário fixo durante o dia, apresentaram os 

três transtornos.  

Bertussi (2017) em estudo quantitativo, exploratório e transversal avaliou com a DASS-

21 as equipes de Saúde da Família de Uberlândia (MG) sendo 74 enfermeiros e 96 auxiliares e 

técnicos de enfermagem, encontrando percentuais significativos de depressão, estresse e 

ansiedade (16,2%, 15,3% e 20,2%, respectivamente) nos profissionais investigados. 

 
1 A DASS foi, originalmente, desenvolvida em língua inglesa com 42 itens distribuídos em três fatores por Syd H. 

Lovibond e Peter F. C. Lovibond em 1995 na Austrália, com o objetivo de medir e diferenciar, ao máximo, os 

estados emocionais negativos de depressão, ansiedade e estresse (PATIAS et al., 2016).   
2 Versão abreviada da DASS-42, adaptada e validada para o Brasil com 21 itens por Rose Vignola e Adriana Tucci 

em 2014 (PATIAS et al., 2016).    
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Silva (2017), também realizou estudo de caráter quantitativo, descritivo e transversal, 

com 416 profissionais de Enfermagem do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia, fazendo uso da DASS-21 avaliou e observou níveis de depressão, estresse e 

ansiedade (27,4%, 25,7% e 28,4%, respectivamente) nos enfermeiros analisados. 

No tocante à COVID-19, não foram encontrados estudos com enfermeiros nem no Brasil 

nem no mundo usando a DASS, no entanto, oportuno enfatizar que outros estudos estão sendo 

realizados, os quais verificam que estes profissionais por estarem cuidando de pessoas 

gravemente doentes estão expostos às situações traumáticas (SCHMIDT et al., 2020), bem 

como a tensão emocional do risco de serem também infectados (BAO et al., 2020). O desafiador 

e estressante trabalho de enfrentamento poderão levá-los ao desencadeamento dos transtornos 

mentais, como a ansiedade, depressão e estresse pós-trauma, tão graves quanto às 

consequências da COVID-19 (SCHMIDT et al., 2020; BAO et al., 2020). Na China, em três 

hospitais foi realizado um trabalho de intervenção psicológica, onde foi possível observar 

“sinais de sofrimento psicológico, irritabilidade aumentada e recusa a momentos de descanso 

por parte de profissionais da saúde que trabalhavam na linha de frente” (CHEN et al., 2020, 

s.p.). 

O estudo de Humerez, Ohl e Silva (2020) analisou o projeto de Atendimento de 

Enfermagem em Saúde Mental realizado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) com 

profissionais de enfermagem no Brasil na pandemia da COVID-19. Foram constatados nos 

primeiros trinta dias de atendimentos os seguintes sentimentos: 

Ansiedade pela falta de EPIs; pressão por parte da chefia imediata; com as notícias 

disponibilizadas pela mídia. Estresse por estar todo tempo chegando gente; morte 

como nunca houve. Medo do risco de se infectar; de infectar familiares. Ambivalência 

por parte da população (vizinhos, amigos) que os aplaudem, mas os discriminam, 

evitando contato. Depressão pela solidão, afastamento das famílias, morte dos 

companheiros de trabalho. Exaustão ou esgotamento emocional com o volume de 

trabalho (HUMEREZ; OHL; SILVA, 2020, p.7).  

Para o Cofen, o sofrimento gerado pela pandemia, constatado pelas declarações dos 

profissionais que fizeram parte do projeto, leva ao impedimento para exercerem as demais 

atividades cotidianas, pois o emocional é afetado de forma considerável na saúde mental. Neste 

ínterim, foi possível compreender que a saúde mental dos profissionais de saúde é fundamental 

para poderem enfrentar as situações desafiadoras no cotidiano ocupacional e, em uma 

pandemia, saberem controlar patologias infecciosas. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Delineamento 

 

Trata-se de um estudo quantitativo transversal, conduzido por questionário online, 

aplicado a equipe de enfermagem em um hospital universitário (HU) do sul do Brasil. 

 

5.2 Participantes 

 

A amostra da presente pesquisa terá caráter probabilístico, de modo que o processo de 

construção da população do estudo será por amostragem aleatória estratificada por local de 

trabalho no Hospital Universitário (HU) - Pronto Socorro/demais locais. A captação da amostra 

ocorrerá, através do recrutamento de profissionais de enfermagem atuantes no HU, local da 

pesquisa.  

O estudo em questão levará em conta que a população total que se encontra disponível 

para a pesquisa é de 505 profissionais, todos atuantes nesse HU. Para o cálculo amostral, 

utilizou-se como hipótese uma correlação de 0,30 entre os escores de ansiedade, estresse e medo 

da COVID-19 dos profissionais de enfermagem. Assim, considerando um alfa bidirecional de 

0,05 e um beta de 0,20 e 10% para controle de recusas, serão necessários 194 profissionais para 

a composição do presente estudo. 

O recrutamento desses profissionais será de forma proporcional tendo em vista que o 

PS possui uma proporção de 1/4 menor que os demais setores do HU. Portanto, a cada 1 

profissional de enfermagem recrutado do PS, 4 profissionais dos demais setores serão 

recrutados. 

 

5.2.1 Critérios de inclusão 

 

Serão incluídos na amostra da presente pesquisa, indivíduos acima de 18 anos os quais 

sejam profissionais de enfermagem atuantes no local da pesquisa.  

 

5.2.2 Critérios de exclusão 

 

Serão excluídos do estudo os indivíduos que apresentam menos de 6 meses de atividade 

profissional na instituição ou estiverem de licença/férias. 
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5.3 Procedimentos e instrumentos 

 

Primeiramente, será solicitada junto ao HUSFP, através de uma carta de anuência 

(APÊNDICE I) a permissão para a realização da pesquisa. O pesquisador em conjunto com a 

coordenação do local da pesquisa, assinarão um termo onde se comprometerão a manter os 

dados obtidos sob confidencialidade (APÊNDICE II). Após, o mesmo será encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UCPel (APÊNDICE III). Com a aprovação, a partir dos 

critérios de inclusão e exclusão, será realizado o convite de participação do estudo juntamente 

aos profissionais, os quais assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE IV). Após, os participantes irão responder ao instrumento de coleta das 

informações (APÊNDICE V) e dois instrumentos de avaliação que irão investigar o estado da 

saúde mental (ANEXO I) e o medo da COVID-19 (ANEXO II). 

O questionário com informações que será aplicado levantará variáveis como idade, 

gênero, estado civil, nível socioeconômico, escolaridade, tempo de serviço na profissão, turnos 

de trabalho, horários de descanso e existência de transtornos psiquiátricos prévios (APÊNDICE 

V). 

A coleta das informações para a composição do estudo ocorrerá no primeiro semestre 

de 2021, de modo que o pesquisador disponibilizará para os participantes do estudo, três 

instrumentos: um para a coleta de dados sociodemográficos e dois para a coleta de informações 

acerca da saúde mental dos entrevistados. 

Os profissionais responderão a um questionário online, através do Google Formulários, 

enviado pelo e-mail institucional, que serão solicitados por intermédio da gerência de 

enfermagem do local do estudo. Inicialmente, o questionário será enviado aos profissionais. Se 

o n amostral não for atingido, então o questionário será encaminhado novamente a outros 

profissionais.  

 

5.3.1 Variáveis independentes 
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Quadro III. Variáveis que irão compor o presente estudo. 

 

Variável Tipo Opções de resposta 

Sexo Dicotômica Feminino / Masculino 

Idade Contínua Número de anos completos 

Estado civil Nominal 
Solteiro / casado / divorciado / vive com companheiro / separado / 

viúvo 

Profissão Nominal Enfermeiro / técnico de enfermagem 

Condição Socioeconômica Contínua Alta / média / baixa 

Ansiedade Contínua De 0 a 21 pontos 

Estresse Contínua De 0 a 21 pontos 

Medo Contínua De 0 a 28 pontos 

 

Demográficas: gênero, idade e estado civil. 

Gênero: feminino e masculino. 

A idade será referida pelo (a) participante. A variável será coletada na forma contínua. 

O estado civil será referido pelo (a) participante a partir das seguintes categorias de 

resposta: solteiro (a); casado (a) ou vive com companheiro (a); separado (a); divorciado (a); 

viúvo (a). Posteriormente poderá ser dicotomizada em com companheiro (a) e sem companheiro 

(a).  

Socioeconômicas: nível socioeconômico. 

A renda familiar será referida pelo (a) participante a partir da soma da renda individual 

de todos os moradores da casa e avaliada de forma contínua. 

Em relação à ansiedade, será aplicada Escala de DASS-21, a qual também avaliará o 

estresse. As variáveis serão coletadas de forma contínua, tendo como opções de resposta a cada 

situação: não se aplicou de maneira alguma; aplicou-se em algum grau, ou por pouco tempo; 

aplicou-se em um grau considerável, ou por uma boa parte do tempo; aplicou-se muito, ou na 

maioria do tempo. 

No tocante ao medo, será aplicada a Escala medo do coronavírus-19 (FVC-19S). As 

variáveis serão coletadas de forma contínua, tendo como opção de respostas: discordo 

totalmente; discordo; neutro; concordo; concordo plenamente. 

 

5.3.2 Variáveis dependentes 
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A Escala de depressão, ansiedade e estresse (Depression, Anxiety and Stress Scale - 

DASS-42) foi elaborada por Syd H. Lovibond e Peter F. C. Lovibond em 1995 na Austrália, 

em língua inglesa com 42 itens distribuídos em três fatores, com o objetivo de medir e 

diferenciar, ao máximo, os estados emocionais negativos de depressão, ansiedade e estresse. A 

versão abreviada desta escala foi adaptada e validada para o Brasil com 21 itens por Vignola 

e Tucci (2014), em três estruturas principais: a) definindo a presença de afeto negativo, como 

humor deprimido, insônia, desconforto e irritabilidade, que são sintomas inespecíficos e estão 

incluídos tanto na depressão como na ansiedade; b) englobando fatores que constituem 

estruturas que representam sintomas específicos para depressão (anedonia, ausência de afeto 

positivo); e c) relativa aos sintomas específicos de ansiedade (tensão somática e hiperatividade) 

(PATIAS et al., 2016). Cada subescala contém uma escala tipo Likert de quatro pontos (0 a 3); 

o resultado é obtido pela soma dos escores dos itens para cada uma das três subescalas 

(VIGNOLA; TUCCI, 2014). 

Para investigar o medo dos (as) participantes será aplicada a Escala Medo do 

Coronavírus-19 (FVC-19S), a qual possui uma estrutura unidimensional estável com 

propriedades psicométricas robustas. Resultados psicométricos iniciais indicaram que a FCV-

19S possui boas propriedades de diferentes tipos de teste. Os (as) participantes indicam o nível 

de concordância com as afirmativas através de uma escala de Likert, com cinco itens (0 a 4). 

Ao final, a pontuação geral dos escores de itens somados indicam a gravidade do medo da 

COVID-19; quanto maior o escore, maior o nível de medo (AHORSU et al., 2020). 

 

5.4 Análise de dados 

 

Após a aplicação dos questionários por meio do Google Formulários, as informações 

obtidas serão digitadas no programa EpiData, realizando validação posterior. Além disso, 

também serão dispostas em um arquivo no Excel, a fim de visualizar a frequência das respostas 

nos questionários, que possibilitarão construir as relações de prevalência e incidência quanto 

aos níveis de estresse, ansiedade e medo da COVID-19 nos profissionais de enfermagem. Para 

a análise estatística será utilizado o Software SPSS 25, que determinará a prevalência de 

sintomas de ansiedade e estresse nos profissionais de enfermagem atuantes no HU. 

Inicialmente as variáveis categóricas serão descritas por frequências absolutas e 

relativas; as variáveis numéricas serão testadas em relação a sua distribuição, aquelas com 

distribuição normal na curva de Gauss serão apresentadas por média e desvio padrão e aquelas 

com distribuição assimétrica serão apresentadas por mediana e intervalos interquartis. O teste 
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das hipóteses indutivas será realizado por teste t de Student, ANOVA e correlação de Pearson, 

ou seus representantes não paramétricos por Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e correlação de 

Spearman. Serão consideradas associações estatisticamente significativas quando p<0,05. 

 

5.5 Aspectos éticos 

 

Para a realização deste estudo serão observados o Código de Ética dos profissionais de 

Enfermagem embasados na Resolução COFEN n.º 564/2017, Cap. II, Art. 56, 57 e 58, que trata 

dos deveres e os Art. 95, 96, 97 e 98 que se refere as proibições e a Resolução n.º 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) a qual aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos. 

A todas os (as) participantes serão garantidos o anonimato, o direito a desistir da 

pesquisa a qualquer momento e o livre acesso às informações quando for de seu interesse. 

Para manter o anonimato dos (as) participantes, estes (as) serão identificados (as) pela 

abreviatura “ENF” para enfermeiro (a) e “TEC” pata técnico (a) de enfermagem, seguida de 

ordem cronológica de acordo com a realização das entrevistas. P. ex.: ENF1, ENF2, TEC1, 

TEC2, e assim sucessivamente.  

O estudo envolve a realização de entrevista, não incluindo nenhum tipo de procedimento 

invasivo, coleta de material biológico ou experimento com seres humanos. Portanto, não 

apresenta riscos físicos aos sujeitos do estudo, mas pode acarretar desconforto no momento da 

coleta das informações. Caso os (as) participantes não se sintam à vontade para responder as 

perguntas, a qualquer momento podem desistir de participar. 

 

5.5.1 Riscos 

 

A presente proposta de estudo possui riscos mínimos à saúde dos (as) participantes. 

Entretanto, algumas perguntas podem deixar os (as) entrevistados (as) incomodados (as), 

podendo os (as) mesmos (as) decidir desistir da pesquisa a qualquer momento. 

5.5.2 Benefícios 

 

Os (as) participantes do estudo poderão ser encaminhados (as) para uma ajuda 

especializada caso venham a apresentar alguma sintomatologia que indique a existência de 

estresse e ansiedade no que tange sua atuação ocupacional frente ao momento pandêmico.  
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Será encaminhado juntamente ao projeto de pesquisa a Carta de Anuência, a qual 

garante a veracidade do presente estudo, de modo que os indivíduos que serão encaminhados 

para local de auxílio poderão ter respaldo no manejo de seu tratamento, sendo de escolha do 

participante o local que será auxiliado. 

 

5.6 Cronograma 

 

Quadro IV. Cronograma de realização do projeto e da dissertação. 

 

Atividades 

2020 2121 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

T 

O

U

T 

N

O

V 

D

E

Z 

F

E

V 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

I 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

Revisão bibliográfica                

Elaboração do projeto de pesquisa               

Qualificação do projeto               

Submissão à avaliação institucional               

Encaminhamento ao Comitê de Ética da UCPel               

Contato com os (as) participantes do estudo               

Coleta das informações               

Compilação das informações no banco de dados               

Análise a interpretação das informações               

Elaboração do artigo               

Correções ortográficas               

Defesa da dissertação               

Encaminhamento do artigo para periódicos da área               

 

 

5.7 Orçamento 

 

 Os custos referentes a esse projeto de pesquisa englobam material de consumo e de 

escritório que serão necessários para a coleta das informações, sendo custeados integralmente 

pelo próprio pesquisador. 
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Quadro V. Despesas para a realização da dissertação. 

 

Material Quantidade Valore unitário Valor total 

Notebook 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Internet 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

TOTAL R$ 2.000,00 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I - CARTA DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO 

FRANCISCO DE PAULA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NO CICLO VITAL 
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APÊNDICE II - TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE DAS 

INFORMAÇÕES OBTIDAS 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NO CICLO VITAL 
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APÊNDICE III - CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NO CICLO VITAL 

 

Pelotas, ____ de ____ de ______ 

 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa da UCPel: 

 

 

Declaro ter conhecimento e autorizo a realização da pesquisa intitulada 

“ANSIEDADE, ESTRESSE E MEDO DA COVID-19 EM PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO SUL DO PAÍS”, proposta 

pelo pesquisador coletador Tiago Ramos Lammel, tendo como orientador e pesquisador 

responsável o Prof. Dr. Luciano Dias de Mattos Souza. 

O referido projeto será desenvolvido no Hospital Universitário São Francisco de 

Paula e só poderá ser iniciado a partir da apresentação da carta de aprovação do 

CEP/UCPel. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Nome, cargo, carimbo e assinatura do responsável pelo local da realização da pesquisa 
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APÊNDICE IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NO CICLO VITAL 

 

Prezado (a) sr. (a), 

 

Estou desenvolvendo o estudo denominado “Ansiedade, estresse e medo da COVID-19 em 

profissionais de enfermagem de um hospital universitário no sul do Brasil” e gostaria de 

convidá-lo (a) para participar da pesquisa. O objetivo é avaliar a ansiedade, estresse e medo da 

COVID-19 entre profissionais de enfermagem do Hospital Universitário São Francisco de 

Paula. 

 

Para que o (a) sr. (a) possa entender melhor, informo que:  

• PROCEDIMENTOS: para participar da pesquisa o (a) sr. (a) responderá a um 

questionário contendo perguntas sobre idade, estado civil e nível socioeconômico, além de duas 

escalas que avaliarão a presença e nível de depressão, ansiedade e estresse e a presença e nível 

de medo da COVID-19; 

• PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: sua participação é voluntária. Mesmo após ter sido 

entrevistado (a) poderá desistir da sua participação no estudo, sem que isso lhe cause qualquer 

prejuízo; 

• DESPESAS: o (a) sr. (a) NÃO terá em momento algum, despesas para participar do 

estudo; 

• RISCOS: a sua participação não lhe trará riscos ou prejuízos à sua saúde ou segurança. 

Pode ocorrer um desconforto emocional ao responder algumas perguntas da pesquisa. Por favor, 

lembre-se que o (a) sr. (a) poderá deixar de responder qualquer pergunta que desejar; 

• BENEFÍCIOS: caso seja identificada alguma sintomatologia que indique a existência 

de estresse e ansiedade, o (a) sr. (a) poderá ser encaminhado (a) para uma ajuda especializada; 

• CONFIDENCIALIDADE: será garantido total sigilo das informações obtidas, ou seja, 

tudo o (a) sr. (a) responder será usado somente para esta pesquisa e seu nome não será divulgado 

em nenhuma das etapas do estudo. Apenas o pesquisador principal terá acesso ao seu nome. 
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O (a) sr. (a) ficará com uma cópia deste documento com o telefone do pesquisador, podendo 

procurá-lo para tirar suas dúvidas sobre o estudo e a sua participação quando for de interesse. 

A sua assinatura no presente documento significa que houve entendimento de todas as 

informações aqui contidas e que concorda em participar. 

 

Nome completo do (a) participante: _________________________________________ 

 

Assinatura do (a) participante: _____________________________________________ 

 

Data: ____ /____ /______ 

 

 

________________________________________ 

Pesquisador: Tiago Ramos Lammel 

Telefone: (53) 99186-9186 
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APÊNDICE V - INSTRUMENTO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NO CICLO VITAL 

 

1. Gênero do (a) entrevistado (a) (observar e anotar): 

(1) Feminino; 

(2) Masculino. 

 

2. Qual a sua idade? 

__ __ anos completos. 

 

3. Qual o seu estado civil?  

(1) Solteiro (a); 

(2) Casado (a) ou vive com companheiro (a);  

(3) Separado (a); 

(4) Divorciado (a); 

(5) Viúvo (a). 

 

4. Qual a sua renda mensal? (Soma da renda individual de todos os moradores da casa): 

R$ __ __ __ __ __ , __ __ 

 

5. Qual a sua escolaridade? 

(1) Nível médio/técnico; 

(2) Nível superior incompleto; 

(3) Nível superior completo. 

 

6. Qual a sua ocupação? 

(1) Enfermeiro (a); 

(2) Técnico (a) em Enfermagem; 

(3) Auxiliar de Enfermagem. 
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7. Qual o seu tempo de atuação na Instituição? 

__ __ anos e __ __ meses. 

 

8. Qual o seu turno de trabalho? 

(1) Matutino; 

(2) Vespertino; 

(3) Noturno. 

 

9. Quanto tempo de descanso você possui a cada jornada de trabalho? 

__ __ horas e __ __ minutos. 

 

10. Você possui algum transtorno psiquiátrico diagnosticado? 

(1) Não 

(2) Sim     Qual? __________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Versão em Português da Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) 

 

Instruções 

Por favor, leia cuidadosamente cada uma das afirmações abaixo e circule o número apropriado 

(0, 1, 2 ou 3) que indique o quanto ela se aplicou a você durante a última semana, conforme a 

indicação a seguir: 

 

0     Não se aplicou de maneira alguma; 

1     Aplicou-se em algum grau, ou por pouco de tempo; 

2     Aplicou-se em um grau considerável, ou por uma boa parte do tempo; 

2 Aplicou-se muito, ou na maioria do tempo 

 

1 Achei difícil me acalmar 0   1   2   3 

2 Senti minha boca seca 0   1   2   3 

3 Não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo 0   1   2   3 

4 Tive dificuldade em respirar em alguns momentos (ex. respiração ofegante, falta 

de ar, sem ter feito nenhum esforço físico) 

0   1   2   3 

5 Achei difícil ter iniciativa para fazer as coisas 0   1   2   3 

6 Tive a tendência de reagir de forma exagerada às situações 0   1   2   3 

7 Senti tremores (ex. nas mãos) 0   1   2   3 

8 Senti que estava sempre nervoso (a) 0   1   2   3 

9 Preocupei-me com situações em que eu pudesse entrar em pânico e parecesse 

ridículo (a) 

0   1   2   3 

10 Senti que não tinha nada a desejar 0   1   2   3 

11 Senti-me agitado (a) 0   1   2   3 

12 Achei difícil relaxar 0   1   2   3 

13 Senti-me depressivo (a) e sem ânimo 0   1   2   3 

14 Fui intolerante com as coisas que me impediam de continuar o que eu estava 

fazendo 

0   1   2   3 

15 Senti que ia entrar em pânico 0   1   2   3 

16 Não consegui me entusiasmar com nada 0   1   2   3 

17 Senti que não tinha valor como pessoa 0   1   2   3 
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18 Senti que estava um pouco emotivo (a) /sensível demais 0   1   2   3 

19 Sabia que meu coração estava alterado mesmo não tendo feito nenhum esforço 

físico (ex. aumento da frequência cardíaca, disritmia cardíaca) 

0   1   2   3 

20 Senti medo sem motivo 0   1   2   3 

21 Senti que a vida não tinha sentido 0   1   2   3 
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ANEXO II - Versão em Português da The Fear of COVID-19 Scale (FVC-19S) 

 

ESCALA MEDO DO CORONAVÍRUS-19 

0     DISCORDO TOTALMENTE 

1     DISCORDO 

2     NEUTRO 

3     CONCORDO 

4     CONCORDO PLENAMENTE 

1. Eu estou com medo do coronavirus-19. 0   1   2   3   4 Q1M__ 

2. Me sinto desconfortável quando penso sobre coronavirus-19. 0   1   2   3   4 Q2M__ 

3. Minhas mãos suam quando penso sobre o coronavirus-19. 0   1   2   3   4 Q3M__ 

4. Eu sinto medo de morrer por causa do coronavirus-19. 0   1   2   3   4 Q4M__ 

5. Quando assisto notícias ou estórias sobre o coronavirus-19 na mídia 

social, eu começo a ficar nervoso ou ansioso. 
0   1   2   3   4 Q5M__ 

6. Eu não consigo dormir porque eu estou preocupado em contrair o 

coronavirus-19. 
0   1   2   3   4 Q6M__ 

7. Meu coração acelera ou palpita quando eu penso em contrair o 

coronavirus-19. 
0   1   2   3   4 Q7M__ 
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PROJETO E ARTIGO CIENTÍFICO 
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ALTERAÇÕES ENTRE PROJETO E ARTIGO 

 

Inicialmente, o objetivo principal desta dissertação era avaliar sintomas de 

ansiedade, estresse e medo da COVID-19 entre profissionais de enfermagem do Hospital 

Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), local de trabalho do autor do presente 

trabalho. 

No entanto, devido a situação pandêmica da COVID-19, doença infeciosa causada 

pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) passou a recomendar, rigorosamente, medidas de 

distanciamento social em todo território nacional e estabeleceu um grupo de risco. Apesar 

da autorização local do estudo e da aprovação do presente projeto em Comitê de Ética em 

Pesquisa vinculado ao Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), dois fatores 

desestimularam o autor a dar andamento no planejamento inicial.  Primeiro, por razões 

pessoais, o autor mudou seu local de trabalho e passou a residir em outra cidade que não 

Pelotas. Isso dificultaria a logística do estudo de forma significativa. Segundo, durante o 

ano de 2020 houve um número substancial publicações nacionais que contemplaram os 

objetivos inicialmente propostos diminuindo assim a relevância científica da proposta 

inicial.  

Desta forma, considerando as questões acima mencionadas, optou-se por elaborar 

uma revisão integrativa das publicações sobre o tema a fim de sintetizar os principais 

resultados encontrados na literatura nacional e proporcionar informações tecnicamente 

sólidas para o enfrentamento dos sintomas de ansiedade e estresse em serviços de saúde 

do Brasil. 
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III - ARTIGO CIENTÍFICO 
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Ansiedade e estresse em profissionais de enfermagem durante a pandemia da 

COVID-19: uma revisão integrativa 

 

Anxiety and stress in nursing professionals during the COVID-19 pandemic: an 

integrative review 

 

RESUMO 

 

Objetivo: verificar a ocorrência de desordens psicológicas, como ansiedade e estresse em 

profissionais de enfermagem atuantes na linha de frente durante a pandemia de COVID-

19. Metodologia: Foi realizada uma seleção de trabalhos nas bases de dados PubMed, 

SciELO, Google Acadêmico e Pepsic, com os descritores ansiedade, estresse, COVID 

AND Enfermagem afim de eleger alguns estudos pertinentes ao tema da presente revisão 

integrativa. Resultados: foram analisados nove estudos transversais e um estudo de 

coorte, sem restrição de faixa etária ou de quaisquer outras características pessoais. Todos 

os estudos revelaram evidências que indicam prevalência de ansiedade e estresse nos 

profissionais que estão linha de frente. A literatura indica que menor tempo de atuação 

nas unidades, bem como, alta carga de trabalho e capacidade para o trabalho prejudicada 

estão associados ao estresse. Já o uso prévio de psicotrópicos, vínculo empregatício 

privado, locais precários de trabalho e lesões de pele foram associados à ansiedade. 

Problemas relacionados ao sono também foram identificados durante a pandemia. 

Considerações finais: é crucial que os governos identifiquem sistematicamente grupos, 

como enfermeiros, que correm o risco de apresentar sintomas significativos de ansiedade 

ou estresse, proporcionando-lhes uma intervenção precoce. Além disso, aumentar a 

conscientização e educar as equipes médicas não psiquiátricas para a avaliação da saúde 

mental pode ser crucial para permitir diagnósticos em saúde mental oportunos. Por fim, 

também é importante conscientizar chefes de enfermagem sobre a necessidade de abordar 

a saúde mental com medidas de apoio precoces e adequadas, como normalizar as 

emoções, comunicar-se com clareza, atender às necessidades básicas e tornar o horário 

de trabalho mais flexível. 

 

Palavras-chave: COVID-19; Saúde mental; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to verify the occurence of psychological disorders, such as anxiety and stress 

in nursing professionals in the face of the COVID-19 pandemic. Methodology: A 

selection of works was carried out in the PubMed, Scielo, Google Scholar and Pepsic 

databases to elect some studies relevant to the theme of this integrative review. Results: 

nine cross-sectional studies and one cohort study, without restriction on age or any other 

personal characteristics. All studies revealed evidence that shows prevalence of anxiety 

and stress among professionals who are on the front lines. The literature indicates that 

shorter time working in the units, as well as high workload and impaired work capacity 

are associated with stress. Previous use of psychotropic drugs, private employment status, 

precarious work sites, and skin lesions were associated with anxiety. Sleep problems were 

also identified during the pandemic. Final considerations: It is crucial that governments 

systematically identify groups, such as nurses, who are at risk of significant symptoms of 

depression, anxiety, fear or stress, providing them with early intervention. In addition, 

raising awareness and educating non-psychiatric medical teams to assess mental health 

can be crucial to enable timely diagnosis. Finally, it is also important to make nursing 

heads aware of the need to address mental health with early and appropriate support 

measures, such as normalizing emotions, communicating clearly, meeting basic needs 

and making working hours more flexible. 

 

Keywords: COVID-19; Mental health; Nursing. 

 

Introdução 

 

A mais recente ameaça à saúde global é o surto de doença respiratória denominada 

Doença de Coronavírus 2019 (COVID-19). COVID-19 foi reconhecida em dezembro 

2019 e, rapidamente, atribuída por um novo coronavírus estruturalmente relacionado ao 

vírus que causa a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) (GUAN et al., 2020. 

HUANG et al., 2020). Como nos dois casos anteriores de surgimento de doença por 

coronavírus nos últimos 18 anos - SARS (2002 e 2003) e a Síndrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS) (2012 até o presente), o surto de COVID-19 impôs desafios 
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críticos para a saúde pública, bem como para a área de pesquisa científica e assistência 

médica (PERLMAN; NETLAND, 2009). 

A pandemia da COVID-19 consiste em uma grande crise mundial de saúde 

pública e, por isso, afeta todos os outros setores como o político, o econômico, o social e 

o educacional. Profissionais de todas as áreas estão passando por momentos de 

sobrecarga, medo do desemprego e, além disso, se veem obrigados a se adaptarem a uma 

realidade de ter que desempenhar parte de suas funções em casa. Muitas vezes sendo 

responsável, ainda, pelos afazeres domésticos e o cuidado com outros moradores (WANG 

et al., 2020). 

A COVID-19 colocou à prova sistemas de saúde nacionais e globais, os quais, 

quando sobrecarregados, comprometem gravemente o bem-estar dos serviços de saúde 

da linha de frente e, consequentemente, a saúde de todos, principalmente, dos 

trabalhadores da área da saúde (ZHU et al., 2020). Os enfermeiros constituem a maior 

parte da força de trabalho em saúde em uma epidemia, e eles recebem mais do que as 

tarefas relacionadas à contenção de doenças infecciosas, desempenhando papéis e 

funções que, em tempos comuns, seriam desempenhados por outros profissionais. O que 

pode gerar uma extenuante sobrecarga e ansiedade devido ao alto grau de 

comprometimento e responsabilidade necessários (CHENG et al., 2020. LI et al., 2020). 

Estudos revelaram que os profissionais de saúde que trabalhavam em Wuhan 

frequentemente sentiam estresse, depressão e ansiedade, embora estes estudos não 

tenham sido direcionados especialmente a enfermeiros da linha de frente (BAO et al., 

2020. CHENG et al., 2020). Recentemente, estudos de metanálises, evidenciaram 

proporções alarmantes de ansiedade (LUO et al., 2020) e estresse (SALARI et al., 2020) 

em profissionais de saúde que atuam durante a pandemia. 

Neste sentido, diversos trabalhos indicam a ansiedade e o estresse como fatores 

associados ao maior risco de contágio e diminuição da qualidade de atendimento (BAO 

et al., 2020. DE HUMEREZ; OHL; DA SILVA, 2020. PORTUGAL et al., 2020). 

Profissionais de saúde e prestadores de cuidados de saúde correm alto risco de 

serem infectados e terem seus sintomas amplificados devido à frequência do contato com 

outras pessoas infectadas. Dessa forma, como os profissionais de saúde estão mais 

expostos à contaminação pelo SARS-CoV-2, os efeitos psicológicos dessa situação 

começaram a ser observados acima da média nesse grupo populacional, o que requer uma 

atenção especial a esses profissionais no sentido de desenvolver habilidades 

socioemocionais (WU et al., 2020). 
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Dentro deste contexto, a presente revisão integrativa tem como objetivo 

identificar a ocorrência de doenças psicológicas, como ansiedade e estresse em 

profissionais de enfermagem perante a pandemia de COVID-19 no Brasil e no mundo. 

 

Metodologia 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pubmed, Pepsic, 

Scielo e as 200 primeiras informações do Google Acadêmico afim de identificar estudos 

que mostrassem medidas de ocorrência de ansiedade e estresse em profissionais de 

enfermagem durante a pandemia da COVID-19. 

Para isso, as pesquisas na base de dados citadas foram realizadas com as palavras-

chave: COVID-19; mental health; anxiety, stress, nurse e nursing professionals, além do 

operador de lógica “AND”. O critério de inclusão utilizado foi estudos que avaliassem as 

doenças psicológicas supracitadas em enfermeiros. Foram incluídos artigos publicados 

de novembro de 2019 até maio de 2021, e os artigos escolhidos foram escritos nas línguas 

inglesa e portuguesa. 

Em uma segunda etapa de seleção, foram excluídos os trabalhos que não 

apresentassem dados estratificados de enfermeiros. A fim de confirmar o critério citado 

anteriormente, foi realizada a leitura dos resumos e, em caso de dúvida, o texto na íntegra 

dos trabalhos com potencial para serem utilizados. 

 

Resultados 

 

Para o desenvolvimento da presente revisão integrativa, foram selecionados dez 

artigos, os quais estão dentro do critério de inclusão. Levando em conta estes trabalhos, 

foram incluídos nesta revisão 10.850 indivíduos participantes, sem restrição de faixa 

etária ou de quaisquer outras características pessoais. A Figura 1 representa o fluxograma 

do processo de recrutamento e pesquisa bibliográfica. 
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Figura 1. Fluxograma da pesquisa bibliográfica e processo de recrutamento. 

 

O Quadro 1 contém uma súmula dos artigos incluídos na revisão bibliográfica 

integrativa com os seguintes parâmetros: título, autores, ano de publicação, país no qual 

os participantes trabalham, periódico e metodologia empregada. 

 

Quadro 1. Súmula dos artigos selecionados. 

 

Título Autor (es) Ano País Periódico Método 

Prevalência e fatores 

associados à ansiedade, 

depressão e estresse 

numa equipe de 

enfermagem COVID-19 

APPEL; 

CARVALHO; 

SANTOS  

2021 Brasil 
Revista Gaúcha 

de Enfermagem 

Estudo 

transversal 

Healthcare Workers in 

Brazil during the 

COVID-19 Pandemic: A 

Cross-Sectional Online 

Survey 

COTRIN et al. 

 
2020 Brasil INQUIRY 

Estudo 

transversal 

Fatores associados à 

ansiedade em residentes 

multiprofissionais em 

saúde durante a 

pandemia por COVID-19 

DANTAS et al. 2021 Brasil 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

Estudo 

transversal 

Depressão e ansiedade 

em profissionais de 

enfermagem durante a 

pandemia da covid-19 

SANTOS et al. 2021 Brasil 
Escola Anna 

Nery 

Estudo 

transversal 

Immediate psychological 

impact on nurses 

working at 42 

government-designated 

hospitals during COVID-

HONG et al. 2021 China 
Nursing 

Outlook 

Estudo 

transversal 
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19 outbreak in China: A 

cross-sectional study 

Frontline nurses’ 

burnout, anxiety, 

depression, and fear 

statuses and their 

associated factors during 

the COVID-19 outbreak 

in Wuhan, China: A 

large-scale cross-

sectional study 

HU et al. 2020 China 
EClinicalMedici

ne 

Estudo 

transversal de 

larga escala 

Factors Associated With 

Mental Health Outcomes 

Among Health Care 

Workers Exposed to 

Coronavirus Disease 

2019 

LAI et al. 2020 China 
JAMA Network 

Open 

Estudo 

transversal 

Anxiety and depression 

and the related factors in 

nurses of Guilan 

University of Medical 

Sciences hospitals during 

COVID-19: A web-

based cross-sectional 

study 

POURALIZAD

EH et al. 
2020 Irã 

 

International 

Journal of 

Africa Nursing 

Sciences 

Estudo 

transversal 

Impact of COVID-19 

outbreak on nurses’ 

mental health: A 

prospective cohort study 

SAMPAIO; 

SEQUEIRA; 

TEIXEIRA 

2021 Portugal 
Environmental 

Research 

Estudo de 

coorte 

Depression and anxiety 

prevalence in nursing 

staff during the COVID-

19 pandemic 

SERRANO et 

al. 
2021 

Estados 

Unidos 

Nursing 

Management 

Estudo 

transversal 

 

 

Ansiedade e estresse em profissionais da enfermagem no Brasil 

 

O estudo realizado por Appel, Carvalho e Santos (2021) observou que na equipe 

de enfermagem de um Hospital Universitário na região sul do Brasil as prevalências de 

ansiedade e estresse foram de 53,8% e 40,3%, respectivamente. Em relação às 

mensurações de níveis de ansiedade, cerca de 46% dos profissionais se enquadraram na 

categoria moderada e quase 35% foram incluídos no nível muito grave. Já para o estresse, 

os níveis leve, moderado, grave e muito grave apresentaram distribuição de 23,8%, 

42,85%, 23,8% e 9,55%, respectivamente. Segundo o levantamento realizado pelos 

autores, os fatores associados ao estresse foram a modalidade de contrato, menor tempo 

de serviço no HU e o menor tempo de serviço na unidade em que trabalhava antes da 

abertura da unidade COVID. 
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No trabalho de Cotrin e colaboradores (2020), foram encontrados dados 

semelhantes, entretanto, os respondentes eram mais jovens (faixa etária: 25-35 anos). 

Essa diferença de idade, embora não significativa, pode ter ocorrido devido à metodologia 

com que foram realizadas as pesquisas, uma vez que neste estudo foram enviados 

questionários on-line por meio de um aplicativo de mensagens. Neste trabalho, os autores 

aplicaram um questionário e mensuraram os níveis de ansiedade/estresse nos diferentes 

profissionais de saúde, utilizando uma escala de 0 a 10. Os valores obtidos para 

enfermeiros, dentistas e médicos foram 7,54, 7,39 e 6,72, respectivamente, indicando 

maior nível de ansiedade entre os enfermeiros. Um achado importante no trabalho de 

Cotrin e colaboradores (2020) está relacionado aos diferentes profissionais da saúde 

incluídos no estudo. Os médicos e enfermeiras estavam se sentindo mais cansados do que 

dentistas. A maioria dos profissionais de saúde em todos os grupos relatou dificuldades 

para dormir durante a pandemia. 

No levantamento feito por Cotrin e colaboradores (2020), cerca de metade dos 

médicos e enfermeiras trabalhavam diretamente com pacientes infectados com COVID-

19, mas a minoria dos dentistas estava. Os dentistas tiveram menos contato com pacientes 

infectados porque suas consultas eletivas foram suspensas devido à quarentena. Além 

disso, os dentistas relataram estar mais ansiosos ao prestar assistência ao paciente durante 

a pandemia de COVID-19 do que os médicos. 

Dantas e colaboradores (2021) avaliaram a prevalência de ansiedade em residentes 

multiprofissionais da área de enfermagem em um hospital universitário de grande porte 

no estado do Rio Grande do Norte. E 31,30% dos participantes da pesquisa apresentaram 

níveis moderado ou grave de ansiedade. Nesse levantamento, os autores identificaram 

que os residentes mais jovens apresentaram maior proporção de níveis de ansiedade 

moderado/grave. O que também foi observado nos residentes que necessitaram de 

atendimento psicológico após a entrada na residência, com aqueles que usavam 

psicofármacos, com os que trabalharam em setores com casos suspeitos/confirmados de 

COVID-19 e com aqueles que lidaram diretamente com casos suspeitos/confirmados. 

Quando as variáveis foram analisadas de modo múltiplo, observou-se que a necessidade 

de acompanhamento psicológico após entrar na residência e o uso de psicotrópico foram 

fatores que elevaram as chances de os participantes serem classificados com níveis de 

ansiedade moderado e grave. 

Segundo Santos e colaboradores (2021), 39,6% dos profissionais participantes da 

pesquisa apresentaram sintomas de ansiedade moderadamente severa ou severa. Foram 
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encontradas variáveis que se apresentaram com correlação positiva a ansiedade, como a 

cor parda e trabalhar em vínculo empregatício privado. Além disso, fatores que também 

se mostraram associados à ansiedade moderadamente severa ou severa foram a Síndrome 

de Burnout e, trabalhar em locais com estrutura precária. Ademais, atividades 

relacionadas à mente-corpo e o hábito de socializar sob a forma de diálogos com amigos 

e familiares estiveram associadas com uma menor prevalência de ansiedade 

moderadamente severa ou severa. 

 

Ansiedade e estresse em profissionais da enfermagem no resto do mundo 

 

A pesquisa de Hong e coautores (2021) mostrou que a ocorrência de ansiedade foi 

de 8,1%. Outro ponto a ser ressaltado sobre esse trabalho é que os enfermeiros foram 

mais propensos a ter resultados piores no tratamento de epidemias de doenças infecciosas 

do que outros profissionais de saúde. Neste estudo, os estressores ocupacionais durante o 

surto mostraram estar associados a resultados de saúde mental ainda piores como ideação 

suicida. Além disso, outros estressores relacionados ao trabalho incluíram alta carga de 

trabalho, estar em quarentena e capacidade para o trabalho prejudicada também se 

mostrou significativamente associada a problemas de saúde mental. 

Um dado relevante do trabalho de Hu e colaboradores (2020) foi que a ansiedade 

das enfermeiras da linha de frente foi correlacionada positivamente com a lesão de pele. 

Assim quanto pior a lesão na pele, maiores os níveis ansiedade. No contexto de uma falta 

de tratamento definitivo e eficaz para COVID-19, usar EPI é a maneira mais eficaz de 

prevenir infecções, especialmente em profissionais de saúde. Também foi descoberto que 

autoeficácia, resiliência, apoio social e vontade de trabalhar na linha de frente são fatores 

negativamente associados à ansiedade. 

Segundo Lai e colaboradores (2020), a resposta psicológica dos profissionais de 

saúde a uma epidemia de doenças infecciosas é complexa. As fontes de angústia podem 

incluir sentimentos de vulnerabilidade ou perda de controle e preocupações com a própria 

saúde, disseminação do vírus, saúde da família e de outros, mudanças no trabalho e 

isolamento. Uma proporção considerável de participantes relatou sintomas de ansiedade, 

atingindo o valor de 44,6%. A análise de regressão logística multivariada mostrou que os 

participantes de fora da província de Hubei estavam associados a um risco menor de sentir 

sintomas de ansiedade em comparação com os de Wuhan. Os profissionais de saúde da 
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linha de frente envolvidos no diagnóstico direto, tratamento e cuidado de pacientes com 

COVID-19 foram associados a um maior risco de sintomas de ansiedade. 

O estudo de Pouralizadeh e colaboradores (2020), revelou que ser do gênero 

feminino, suspeito de ter infecção por COVID-19 e não ter acesso a equipamentos de 

proteção individual adequados são fatores associados ao aumento da probabilidade de 

ocorrência de ansiedade. Por meio desse levantamento, foi possível identificar que 38,7% 

dos participantes apresentavam ansiedade moderada a grave. 

Ao nível das variações na qualidade do sono dos enfermeiros e no estado de saúde 

mental dos enfermeiros durante o surto de COVID-19, Sampaio, Sequeira e Teixeira 

(2020), encontraram uma tendência positiva em todas as variáveis (depressão, ansiedade, 

estresse e qualidade do sono). Com base no modelo univariável, os potenciais fatores 

preditivos de mudança no escore de ansiedade foram gênero, idade, especialidade da 

enfermagem, número e qualidade das máscaras faciais, número e qualidade dos 

óculos/viseiras, qualidade dos aventais/jalecos, medo de serem infectados e medo de 

infectar. No modelo multivariável, os sintomas de ansiedade reduziram com o tempo, 

bem como, os enfermeiros do gênero masculino com especialidade em enfermagem 

apresentaram menor pontuação média para ansiedade. Os enfermeiros que consideravam 

a qualidade das máscaras faciais adequadas, apresentaram um escore médio menor para 

ansiedade do que os enfermeiros que discordavam. O medo de ser infectado e medo de 

infectar outras pessoas permaneceram preditores significativos de mudanças no escore de 

ansiedade. 

Para o estresse, Sampaio, Sequeira e Teixeira (2020), os potenciais fatores 

preditivos de mudança no escore foram sexo, idade, especialidade de enfermagem, 

número de luvas, qualidade das máscaras faciais, qualidade das batas, qualidade dos 

óculos/viseiras, medo de ser infectado e medo de infectar outras pessoas. No modelo 

multivariável, apresentaram menor pontuação média para o estresse os enfermeiros do 

gênero masculino, que eram mais velhos e especialistas em enfermagem, além dos que 

consideravam parcialmente que a qualidade dos óculos/viseiras era adequada. 

Enfermeiros que concordaram total ou parcialmente que o número de luvas disponíveis 

era adequado, apresentaram maior pontuação média para o estresse do que os enfermeiros 

que discordavam. Assim como a ansiedade, quanto maior o medo de se infectar ou de 

infectar outros, mais sintomas de estresse. 

Segundo Sampaio, Sequeira e Teixeira (2020), a pontuação média para estresse 

permaneceu quase estável ao longo do tempo, após o ajuste de potenciais fatores de 
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confusão. Os homens apresentaram escore médio de estresse menor quando comparados 

às mulheres. As enfermeiras mais velhas e enfermeiras especialistas também 

apresentaram uma pontuação média mais baixa para estresse. Os enfermeiros que 

concordaram ou concordaram parcialmente que o número de luvas era adequado 

apresentaram maior pontuação média para estresse do que os enfermeiros que 

discordaram. Os enfermeiros que concordaram parcialmente que a qualidade dos 

óculos/viseiras foi adequada, apresentaram pontuação média de estresse menor do que os 

enfermeiros que discordaram. Por fim, quanto maior o medo (de ser infectado ou infectar 

outras pessoas), mais sintomas de estresse. 

No trabalho de Serrano e colaboradores (2021), os participantes que não tiveram 

contato com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 tiveram pontuações mais 

altas no GAD-7, o que foi associado a uma maior chance de desenvolver estresse em 

decorrência da COVID-19. Enfermeiros com contratos intermitentes, com cargos 

administrativos e estudantes de enfermagem apresentaram uma taxa de ansiedade 1,68 

vezes maior do que enfermeiros com contratos definitivos. Além disso, os participantes 

que autorrelataram uma situação de sobrecarga laboral em decorrência da pandemia da 

COVID-19, tiveram taxas 7,31 vezes mais altas de ansiedade moderada a grave. Entre 

todos os participantes, 31,63% apresentaram ansiedade moderada a grave. Além disso, 

48,72% dos participantes foram identificados com estresse decorrente do trabalho no 

ambiente pandêmico. 

No quadro 2, são apresentados os estudos incluídos na revisão integrativa com 

descrição do tamanho da amostra, dos instrumentos utilizados e dos principais achados. 
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Quadro 2. Apresentação dos estudos incluídos na revisão integrativa, segundo o tamanho da amostra, instrumentos utilizados e principais achados. 

 

Autores 
Tamanho da 

amostra 
Instrumentos Utilizados Principais achados 

APPEL; CARVALHO; 

SANTOS 
52 enfermeiros. DASS-21. 

A prevalência de ansiedade entre os profissionais da equipe de enfermagem foi de 

53,8%. Já para o estresse, 40,3%. Em relação à depressão, houve associação entre 

à idade, o tempo de serviço na profissão, a satisfação no trabalho e turno de 

trabalho. Enquanto para o estresse, as correlações positivas foram encontradas 

para os seguintes quesitos: contrato de trabalho, tempo de serviço no HU, tempo 

de serviço na unidade anterior à abertura da unidade COVID-19 e satisfação no 

trabalho. 

COTRIN et al. 

179 médicos, 

170 enfermeiros 

e 187 dentistas. 

Um questionário do Formulários 

Google (Google Inc, Mountain 

View, CA, EUA) foi elaborado e 

enviado por e-mail e pelo 

WhatsApp (WhatsApp Inc, 

Mountain View, CA, EUA) 

O número de empregos reduziu para todos os trabalhadores da saúde no Brasil 

durante a pandemia, mas significativamente mais para dentistas. A carga de 

trabalho e a renda reduzidas a todos os trabalhadores da saúde. A maioria dos 

profissionais de saúde não recebeu treinamento adequado para tratar pacientes 

infectados com COVID-19. Médicos e enfermeiras estavam se sentindo mais 

cansados do que de costume. A maioria dos profissionais de saúde em todos os 

grupos relatou dificuldades para dormir durante a pandemia. Os profissionais de 

saúde relataram um impacto significativo da pandemia COVID-19 em sua renda, 

carga de trabalho e ansiedade, com diferenças entre médicos, enfermeiras e 

dentistas. 

DANTAS et al. 67 enfermeiros. 
Inventário de Ansiedade de Beck 

(BAI) 

Foi identificada uma prevalência de ansiedade moderada/grave 31,30% dos 

profissionais, que exibiram correlação com trabalhar em setores envolvendo 

COVID-19 e diretamente com casos suspeitos/confirmados de COVID-19.  

HONG et al. 
4692 

enfermeiras. 

PHQ-9, Questionário de Transtorno 

Geral de Ansiedade (GAD-7) e 

Questionário de sintomas somáticos 

(PHQ-15) 

Dos 4.692 enfermeiros que responderam à pesquisa, 9,4% (n = 442) pontuaram 

para a depressão, 8,1% (n = 379) representavam ansiedade e 42,7% (n = 2.005) 

apresentavam sintomas somáticos. Cerca de 6,5% (n = 306) dos entrevistados 

tiveram ideação suicida. 

HU et al. 
2014 

enfermeiras. 

Diversos questionários e protocolos 

(MBI-HSS, SAS, SDS, GSS, CD-

RISC-10 e MSPSS). 

Os enfermeiros participantes da pesquisa apresentaram um nível moderado de 

burnout e um alto nível de medo. 50% dos enfermeiros relataram desgaste 

moderado e alto no trabalho, com 60,5% apresentando exaustão emocional e 

42,3% despersonalização. 14,3% dos enfermeiros relataram níveis moderados ou 

altos de ansiedade e, para depressão, esse percentual foi de 10,7%.  
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LAI et al. 
493 médicos e 

764 enfermeiros. 

Diversos questionários e protocolos 

(PHQ-9, GAD-7, ISI e IES-R). 

A prevalência de sintomas de depressão foi de 50,4%, de ansiedade foi 44,6%, de 

insônia foi 34% e de angústia 71,5%. Enfermeiras mulheres relataram graus mais 

graves de todas as medições de sintomas de saúde mental do que outros 

profissionais de saúde. Os profissionais de saúde da linha de frente envolvidos no 

diagnóstico direto, tratamento e cuidado de pacientes com COVID-19 foram 

associados a um maior risco de sintomas de depressão, ansiedade, insônia e 

angústia. 

POURALIZADEH et al. 441 enfermeiros. PHQ-9 e GAD-7. 

A depressão foi significativamente associada ao sexo feminino, ter doença 

crônica, suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19 além de 

equipamento de proteção individual insuficiente estiveram associados fortemente 

às doenças psicológicas. 

SAMPAIO, SEQUEIRA e 

TEIXEIRA 
829 enfermeiros. DASS-21. 

A qualidade do sono dos enfermeiros e os sintomas de depressão, ansiedade e 

estresse apresentaram uma variação positiva em relação ao surto de COVID-19. 

Os únicos fatores que estão diretamente relacionados ao surto de COVID-19 e 

que foram associados à variação positiva nos sintomas de depressão, ansiedade e 

estresse dos enfermeiros foram o medo de infectar outras pessoas e o medo de ser 

infectado. 

SANTOS et al. 490 enfermeiros. 

Um questionário do Formulários 

Google (Google Inc, Mountain 

View, CA, EUA) foi elaborado e 

enviado por e-mail, WhatsApp 

(WhatsApp Inc, Mountain View, 

CA, EUA) e redes sociais 

(Facebook© e Instagram®). 

Sintomas sugestivos de ansiedade e depressão foram associados a características 

como o sexo feminino, a cor parda e a renda mensal inferior a cinco salários 

mínimos. 

SERRANO et al. 472 enfermeiros. PHQ-9 e GAD-7. 

Os enfermeiros que se autorrelataram sobrecarregados pelo trabalho desenvolvido 

durante a pandemia da COVID-19 apresentaram taxas 7,31 vezes maiores de 

ansiedade moderada a grave. 
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Discussão 

 

Nove estudos transversais e um estudo de coorte foram analisados afim de 

identificar a prevalência de doenças psicológicas, como ansiedade e estresse em 

profissionais de enfermagem perante a pandemia de COVID-19. A ansiedade e o estresse 

ocorrem em proporção significativa de profissionais da enfermagem, de 14,3% a 53,8% 

e 40,3% a 71,5%, respectivamente. A literatura indica que turno de trabalho, idade, tempo 

de serviço na profissão e satisfação no trabalho estão associados à ansiedade e o tipo de 

contrato de trabalho, tempo de serviço e satisfação no trabalho estão associados ao 

estresse nessa população de trabalhadores. Além disso, apesar de não ter sido encontrada 

em todos os trabalhos analisados, existe uma correlação positiva entre o sexo feminino e 

a prevalência dessas desordens relacionadas à saúde mental. 

Embora estudos relativos aos impactos emocionais da pandemia em profissionais 

da saúde sejam recentes, as evidências mostram uma prevalência dessas desordens 

significativamente maior nos profissionais que estão linha de frente. 

 

Limitações da revisão 

 

As possíveis limitações desta revisão integrativa concernem no fato de que alguns 

trabalhos apresentam baixos números de participantes e a sua heterogeneidade quanto à 

idade e sexo, o que limita sua representatividade perante a população como um todo. Tal 

fato é compreensível quando se leva em conta que o tempo disponível para os estudos 

ainda é pequeno em função de ser uma pandemia de início recente. Além disso, encontrar 

indivíduos dispostos a participar de tais estudos também é um desafio. Outra limitação é 

a escassez de trabalhos que sigam os mesmos protocolos e metodologias de análise, o que 

dificulta a obtenção de conclusões válidas e objetivas. 

 

Considerações finais 

 

A presente revisão integrativa evidencia consenso entre os autores nela incluídos 

no que se refere ao aumento da prevalência de ansiedade, depressão e medo nos 

profissionais de enfermagem atuantes na linha de frente do tratamento de pacientes com 

COVID-19. 
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Com base nisso, algumas implicações potenciais para as políticas de saúde podem 

derivar deste estudo, sendo particularmente relevante melhorar os serviços de saúde para 

lidar com ondas sucessivas da pandemia de COVID-19 em todas as esferas, inclusive no 

atendimento psicológico dos profissionais de saúde. 

Em primeiro lugar, é crucial que os governos identifiquem sistematicamente 

grupos, como os profissionais de enfermagem, que correm o risco de apresentar sintomas 

significativos de depressão, ansiedade, medo ou estresse, proporcionando-lhes uma 

intervenção precoce. Aumentar a conscientização e educar as equipes médicas não 

psiquiátricas para a avaliação da saúde mental pode ser crucial para permitir o diagnóstico 

oportuno. 

Por fim, também é importante conscientizar chefes de enfermagem sobre a 

necessidade de abordar a saúde mental com medidas de apoio precoces e adequadas, 

como normalizar as emoções, comunicar-se com clareza, atender às necessidades básicas, 

tornar o horário de trabalho mais flexível permitindo pausas suficientes no trabalho e 

fornecimento de apoio psicológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação mostrou-se de acordo com a proposta do Programa de Pós-

Graduação em Saúde no Ciclo Vital, a qual resultou como produto final a construção de 

um artigo científico que abrange a ocorrência de desordens psicológicas em profissionais 

de enfermagem, ocasionadas pela alta exposição à COVID-19 ao desempenhar suas 

atividades na linha de frente de combate à pandemia. 

Inicialmente fora proposta por meio do projeto de pesquisa a avaliação da 

ansiedade, estresse e medo da COVID-19 entre profissionais de enfermagem do Hospital 

Universitário São Francisco de Paula, por meio da implementação de instrumentos de 

coleta de informações sociodemográficas e de emoções e sentimentos. Todavia, em vista 

das repercussões causadas pela pandemia, necessitando manter o distanciamento social, 

além do enfraquecimento da relevância dos objetivos propostos pelo projeto e também 

por motivos pessoais relacionados ao pesquisador, optou-se pela construção de uma 

revisão integrativa da literatura, que objetivou identificar a ocorrência de doenças 

psicológicas, como ansiedade e estresse em profissionais de enfermagem perante a 

pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo. Desse modo, deu-se origem ao artigo 

científico, que posteriormente será submetido a plataformas que apresentam publicações 

semelhantes ao estudo produzido. 

Embora estejam sendo realizados diversos trabalhos relacionados à COVID-19, é 

fundamental o aprofundamento dos conhecimentos sobre as repercussões 

psicoemocionais geradas em profissionais da área da saúde que continuam atuando no 

combate à COVID-19. Assim, possibilitando ampliar a identificação de linhas de 

abordagem para o enfrentamento de emoções significativas, como a ansiedade, o estresse 

e o medo, que podem provocar substanciais agravos globais à saúde dos profissionais, 

além de afastamentos laborais que ressoam na composição das equipes de saúde. 
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