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RESUMO: Ao longo dos anos tem-se observado a necessidade de estudos voltados 

à caracterização do ambiente da prática profissional de enfermagem, o qual pode 

favorecer ou prejudicar a obtenção de resultados positivos para os profissionais e 

pacientes. Fatores como, autonomia, controle sobre o ambiente e relação colaborativa 

entre médicos e equipe de enfermagem, podem refletir na satisfação profissional, 

segurança e qualidade do cuidado ao paciente. Objetivo: O objetivo da pesquisa é 

analisar o ambiente da prática profissional de enfermagem durante a Pandemia Covid-

19. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal. O mesmo está sendo 

realizado em um hospital universitário de grande porte em Porto Alegre. Os dados 

foram coletados na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica do hospital, que devido 

a contingência da pandemia, passou por uma reestruturação para o atendimento à 

leitos de terapia intensiva. A coleta foi realizada no mês de julho de 2020, utilizando-

se o instrumento Nursing Work Index-Revised (B-NWI-R), versão brasileira adaptada 

para enfermeiros e técnicos de enfermagem. A população do estudo compreende os 

enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade. A amostra foi de 67 profissionais 

de enfermagem, sendo 16 enfermeiros e 51 técnicos de enfermagem. Resultados 

preliminares: Embora os resultados ainda estejam sendo analisados, através dos 

movimentos de sensibilização da equipe para participação no projeto, houve 

manifestação de grande desconforto emocional por parte dos funcionários frente ao 

momento vivido. Considerações preliminares: Espera-se a partir deste estudo 

analisar o reflexo da pandemia Covid-19 e suas mudanças na assistência e cuidado 

ao paciente e bem como suas implicações no ambiente de prática de enfermagem. 

 

 

 

 


