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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo geral: compreender os processos de resiliência dos 
profissionais de Enfermagem frente às suas vivências no contexto da pandemia da 
Covid-19. Método: estudo de campo exploratório com abordagem qualitativa, 
realizado com profissionais de Enfermagem com atuação nos setores para casos de 
COVID-19 de um Hospital Universitário na Paraíba. A coleta dos dados foi realizada 
por meio de entrevista semiestruturada, contendo questões para caracterização 
sociodemográfica e outras pertinentes aos objetivos do estudo. Os dados foram 
analisados seguindo a análise de conteúdo temática proposta por Bardin. A 
pesquisa faz parte de um estudo maior aprovado por Comitê de Ética em pesquisa 
da Universidade Federal de Campina Grande. Resultados: A análise possibilitou a 
descrição dos dados sociodemográficos e construção das seguintes categorias: 
adversidades e desafios vivenciados por profissionais de Enfermagem no 
enfrentamento à Covid-19; mecanismos de risco presentes no cotidiano do trabalho: 
repercussões físicas, psicológicas e sociais relatadas pelos profissionais; 
mecanismos de proteção para resiliência presentes no contexto do trabalho; 
expressões de resiliência a partir das vivências dos profissionais de Enfermagem. 
Tais resultados permitiram compreender as vivências dos profissionais e suas 
repercussões para o desenvolvimento de processos de resiliência. Conclusão: 
percebe-se a importância de ações de promoção da saúde voltadas aos 
profissionais de Enfermagem, uma vez que o enfrentamento das adversidades de 
modo positivo e o desenvolvimento de processos de resiliência, resultam em uma 
melhor qualidade de vida e bem-estar ao profissional, à medida que impacta 
diretamente no cuidado prestado. 
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WORK BEFORE THE COVID-19 PANDEMIC: NURSING PROFESSIONALS 

RESILIENCE PROCESS 

 

ABSTRACT 

This study had the general objective: to understand the processes of resilience of 
Nursing professionals in the face of their experiences in the context of the Covid-19 
pandemic. Method: exploratory field study with a qualitative approach, carried out 
with Nursing professionals working in the sectors for COVID-19 cases at a University 
Hospital in Paraíba. Data collection was carried out through a semi-structured 
interview, containing questions for sociodemographic characterization and others 
relevant to the objectives of the study. Data were analyzed following the thematic 
content analysis proposed by Bardin. The research is part of a larger study approved 
by the Research Ethics Committee of the Federal University of Campina Grande. 
Results: The analysis enabled the description of sociodemographic data and the 
construction of the following categories: adversities and challenges experienced by 
Nursing professionals in the face of Covid-19; risk mechanisms present in daily work: 
physical, psychological and social repercussions reported by professionals; 
protection mechanisms for resilience present in the work context; expressions of 
resilience based on the experiences of Nursing professionals. Such results allowed 
us to understand the experiences of professionals and their repercussions for the 
development of resilience processes. Conclusion: the importance of health promotion 
actions aimed at Nursing professionals is perceived, since facing adversities in a 
positive way and the development of resilience processes, result in a better quality of 
life and well-being for professionals , as it directly impacts the care provided. 
 
Keywords:  Nursing Professionals, Pandemic, Psychological resilience. 
 
 

1. INTRODUÇÃO    

Ao longo do tempo as condições sociais, históricas, econômicas, tecnológicas, 

políticas e culturais vivenciadas, tem modificado as rotinas e demandas no ambiente 

laboral, repercutindo na percepção do indivíduo sobre o seu trabalho e nas ações 

desenvolvidas (SILVA; SIMÕES, 2015).   

O contexto da Pandemia COVID-19, decretada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, ocasionada pelo novo Coronavírus SARS-

CoV-2, suas variantes, Ômicron e Delta e as novas cepas recombinantes XD, XE e 

XF tem representado um enorme desafio para a saúde pública mundial, modificando 

radicalmente as estruturas e investimentos dos sistemas de saúde no mundo, 

tornando-se um acontecimento crítico que a comunidade internacional registra na 

história (WHO, 2020; RAMOSTOESCHER et al., 2020). Nesse cenário, os impactos 

proporcionados por este vírus de fácil e rápida propagação na população 
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conduziram a mudanças abruptas nas rotinas e organização das instituições de 

saúde (WHO, 2020; GALLASCH et al., 2020).  

O enfrentamento da COVID-19 nas instituições de saúde requer uma 

diversidade de profissionais, que inclui trabalhadores da saúde e serviços de apoio. 

Entre os profissionais da área de saúde, os Profissionais de Enfermagem (PE) 

representam a maior categoria, os quais atuam na linha de frente do cuidado nos 

diferentes níveis de atenção (COFEN, 2020). Estes profissionais são essenciais para 

o enfrentamento da pandemia, destacando-se o seu papel nas ações de vigilância, 

prevenção, controle da transmissão do vírus, assistência, pesquisas e nas 

orientações à comunidade (MIRANDA et al., 2020).   

Ao permanecerem 24 horas ao lado dos pacientes, os profissionais de 

Enfermagem estão mais susceptíveis aos possíveis impactos psicológicos da 

Pandemia por lidarem constantemente com exigências laborais ligadas a 

procedimentos técnicos, paramentação rigorosa, jornadas extensas, condições de 

trabalho diferenciadas em razão de diversidades regionais e contratuais, cuidados 

intensivos a pacientes em estado crítico e contato em larga escala com o sofrimento 

e a morte  (SOUZA; SOUZA, 2020; MIRANDA et al., 2020).  

Deste modo, estes profissionais tornam-se facilmente alvos de vivências 

estressoras como: sobrecarga, fadiga, frustações relacionadas à qualidade da 

assistência, ameaças, agressões e risco aumentado de serem infectados. Nesse 

caso, emergem o medo e a incerteza que podem influenciar de forma negativa no 

comportamento e bem-estar geral desses profissionais, o que os expõem a riscos de 

adoecimento físico e mental e que consequentemente pode interferir na sustentação 

da qualidade dos cuidados destinados à população (SCHMIDT et al., 2020; ORNELL 

et al., 2020).   

Nestes cenários de trabalho marcados por intensas adversidades e 

estressores, que podem trazer implicações negativas para os sentidos e para o 

desenvolvimento do trabalho, pesquisas apontam a importância de implementar 

novas iniciativas de apoio psicossocial e de investimentos em promoção, prevenção 

e assistência à saúde mental aos profissionais de saúde (RAMOS-TOESCHER et al, 

2020). Entre essas possibilidades de mudança frente as adversidades, cada vez 

mais tem-se demonstrado a importância de se compreender a resiliência no trabalho 

em saúde e no contexto nos profissionais de Enfermagem que atuam frente à 
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Pandemia COVID-19 (SOUSA; ARAÚJO, 2014; CRUZ et al., 2018; COSTA; 

MOREIRA; BRITO, 2020; DUNCAN, 2020). 

Uma vez que um ambiente de trabalho saudável estimula os trabalhadores a 

lidar com as condições adversas, por meio de atitudes positivas e perseverantes, de 

modo a permitir o equilíbrio dinâmico durante e após as circunstâncias desfavoráveis 

(MATHESON et al., 2016). Nessa perspectiva, a resiliência pode ser conceituada 

como um conjunto de processos de vida que possibilita a indivíduos, grupos ou 

comunidades, o enfrentamento e a superação de experiências negativas e 

adversidades, com consequente desenvolvimento positivo, fortalecimento, 

aprendizagens e transformações pessoais e contextuais (YUNES, 2015). 

A compreensão da resiliência como fenômeno processual, dinâmico e 

multidimensional, deve considerar a relação entre o indivíduo e o seu contexto 

sociocultural, assim como a importância das crenças, das interpretações e dos 

sentidos atribuídos pelos indivíduos às situações adversas vivenciadas (JULIANO; 

YUNES, 2014; MASTEN, 2014; WALSH, 2003; 2005). 

Para tanto, salienta-se a importância da percepção e dos sentidos atribuídos 

às experiências no ambiente laboral para os processos de resiliência, tendo em vista 

que seu desenvolvimento está relacionado à maneira pela qual o indivíduo 

internaliza e elabora uma situação, podendo ser entendida como adversa ou não, o 

que favorece possibilidades do ser humano enfrentar e ressignificar os eventos 

negativos em positivos (WALSH, 2005; YUNES, 2015). Nesse âmbito, o ambiente de 

trabalho pode permitir espaço de reflexão sobre práticas, anseios e demais aspectos 

presentes nas vivências dos profissionais, possibilitando, por meio de estratégias 

relacionais e ajuda mútua, desenvolver aprendizagens e potencialidades (COSTA; 

MOREIRA; BRITO, 2020).  

Desse modo, é evidente a importância de compreender o universo do trabalho 

de Enfermagem frente à COVID-19, de modo a fornecer cada vez mais subsídios 

sobre a realidade no ambiente laboral e refletir sobre estratégias que proporcionem 

suporte, fortalecimento e transformações positivas no trabalho dos profissionais, o 

que pode repercutir em sua saúde aos trabalhadores e no cuidado prestado aos 

pacientes.  
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2 OBJETIVOS  

2.1 Geral  

Compreender os processos de resiliência dos profissionais de Enfermagem 

frente às suas vivências no contexto da pandemia da Covid-19.  

  

2.2 Específicos 

▪ Identificar às adversidades, desafios e potencialidades vivenciadas por 

profissionais de Enfermagem no enfrentamento à Covid-19;  

▪ Conhecer as implicações das vivências frente à Covid-19 para os 

profissionais de Enfermagem;  

▪ Apreender os mecanismos de risco e de proteção presentes no contexto dos 

profissionais de Enfermagem e as expressões de Resiliência ao longo das 

vivências de trabalho frente à Covid-19.  

  

3  MATERIAL E MÉTODOS/METODOLOGIA  

3.1  Tipo de estudo  

Trata-se de um estudo de campo exploratório e de abordagem qualitativa, que 

faz parte de uma pesquisa maior intitulada “Sentidos do trabalho e resiliência no 

contexto da pandemia Covid-19: vivências de profissionais de Enfermagem‖”, que 

está sendo desenvolvida desde janeiro de 2021, com término previsto para 

dezembro de 2022.   

A abordagem qualitativa abrange a possibilidade de investigar um 

determinado fenômeno considerando seus condicionantes, sua especificidade e as 

relações que o permeiam, permitindo analisá-lo e interpretá-lo (MINAYO, 2013; 

POPE; MAYS, 2009).   

De acordo com a portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) N0 1.122, de 19 de março de 2020, este estudo se enquadra 

no Art 20 inciso V, que trata da área ―QUALIDADE DE VIDA‖, mais especificamente 

na temática ―SAÚDE‖.  

3.2  Cenário da pesquisa   

O presente estudo foi realizado em um Hospital Universitário no estado da 

Paraíba. A escolha pelo cenário do estudo está ligada ao fato de que a instituição foi 
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uma das unidades hospitalares de referência para o atendimento a pessoas com 

COVID-19. Além disso, no âmbito hospitalar o trabalho dos Profissionais de 

Enfermagem frente à pandemia, envolve complexidades e subjetividades, que 

podem repercutir no desenvolvimento de processos de resiliência.  

3.3  População e Amostra    

A população do estudo contemplou nove profissionais de Enfermagem 

(Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem), com atuação nas alas do hospital 

específicas para o atendimento a pacientes com Covid-19. Para composição da 

amostra foram incluídos profissionais com tempo de atuação superior a dois meses 

nas alas específicas para casos de Covid-19, tempo necessário para que os 

profissionais possam conhecer a dinâmica de funcionamento do serviço e ter maior 

proximidade com a realidade vivenciada. Como critério de exclusão, considerou-se: 

estar no período de férias, licença médica ou não ser possível estabelecer contato.  

3.4  Coleta de dados - Procedimentos e técnicas  

Por se tratar de um estudo que faz parte de uma pesquisa mais ampla, o 

mesmo dispôs de anuência institucional e aprovação por Comitê de Ética em 

Pesquisa. Para fins do presente estudo, considerando os objetivos elencados para o 

mesmo, foram utilizados os dados da pesquisa coletados a partir de março de 2021 

e aqueles que foram coletados até julho de 2022. Deste modo, após contato com a 

instituição e profissionais por e-mail, no qual foram explicados os objetivos da 

pesquisa, realizou-se agendamentos das entrevistas. A coleta de dados foi realizada 

por meio de entrevista, orientada por um roteiro semiestruturado contendo perguntas 

visando à caracterização do perfil sociodemográfico dos participantes e questões 

abertas permitindo o diálogo dirigido pelo pesquisador. Entre as questões pode-se 

citar: O que significou atuar durante a Pandemia Covid-19? Quais as adversidades 

ou desafios que você vivenciou em seu trabalho? Como você conseguiu lidar com 

estas adversidades e sentimentos? Fale sobre as potencialidades que você 

encontrava para desenvolver seu trabalho. Suas vivências de trabalho durante a 

Pandemia trouxeram repercussões no cuidado aos pacientes?Sua atuação durante 

a Pandemia trouxe contribuições pessoais e para a sociedade?  

As entrevistas foram realizadas individualmente, por meio de vídeo 

conferência utilizando o Google Meet, de acordo com a disponibilidade dos 
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profissionais. Os dados provenientes das entrevistas foram gravados e transcritos na 

íntegra, respeitando o sigilo e anonimato dos participantes. Para garantir o 

anonimato dos participantes, estes foram identificados com as iniciais da categoria 

profissional: Enfermeiro - E; Técnicos em Enfermagem - TE; seguidas pela ordem 

numérica de realização das entrevistas.  

3.5  Análise dos dados  

Foi realizada a caracterização sociodemográfica dos participantes segundo os 

dados obtidos nas entrevistas, enquanto os achados empíricos, foram analisados de 

acordo com as etapas da análise de conteúdo temática proposta por Bardin (2011). 

A análise de conteúdo é organizada em três fases: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

A pré-análise consiste em uma leitura flutuante, com o intuito de permitir um 

contato inicial com os documentos provenientes da coleta de dados. Esta fase inclui 

leitura exaustiva do material a ser analisado, possibilitando sistematizar as ideias 

iniciais. Na exploração do material é possível delimitar temas centrais e unidades 

que favorecerão a elaboração das categorias analíticas (sistemas de codificação), 

identificação das unidades de registro (que correspondem ao segmento de conteúdo 

a considerar como unidade base, visando à categorização e à contagem frequencial) 

e das unidades de contexto (unidade de compreensão para codificar a unidade de 

registro que corresponde ao segmento da mensagem). A terceira fase diz respeito 

ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação, fase que compreende as 

interpretações realizadas por meio de análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2011).  

3.6  Preceitos éticos  

O projeto de pesquisa foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa e aprovado por meio do Parecer 4.542.014. Ao estabelecer o primeiro 

contato com o profissional, foi encaminhado via e-mail individual o convite para 

participação na pesquisa e o link para acesso ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

No TCLE constavam esclarecimentos sobre os objetivos e etapas da 

pesquisa, assim como sobre a garantia de sigilo e confidencialidade sobre as 

informações fornecidas atendendo ao ofício circular Nº 2/2021/CONEP (Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa) que trata das orientações para procedimentos em 
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pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual e aos princípios das Resoluções 

466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016). 

4 RESULTADOS 

4.1  Perfil dos participantes  

Participaram da pesquisa nove (9) profissionais, sendo dois (2) Enfermeiros e 

sete (7) Técnicos em Enfermagem, que atenderam aos critérios de inclusão e 

exclusão estabelecidos.  

Com relação aos Enfermeiros (2;100%), um do sexo masculino (1;50%) com 

faixa etária entre 30 a 39 anos, casado, com renda individual ≥ R$7 salários mínimos 

e o segundo do sexo feminino (1:50%) com faixa etária entre 30 a 39 anos, em união 

estável, com renda individual ≥ R$5 salários mínimos. 

Sobre os Técnicos em Enfermagem, cinco participantes (5;71,4%) foram do 

sexo feminino e dois (2;28,6%) do sexo masculino; todos os sete participantes 

(7;100%) casados ou em união estável; quatro participantes (4;57,1%) possuíam 

faixa etária entre 30 – 39 anos e três (3;42,9%) entre 40 – 49 anos. Sobre o aspecto 

renda, três profissionais (3;50%) possuíam renda individual ≥ R$7 salários mínimos, 

três (3;42,9%) possuíam de 5 a 6 salários mínimos e um (1;16,7%) de 3 a 4 salários 

mínimos.  

Com relação à qualificação profissional, os participantes Enfermeiros 

possuíam especialização (2;100%). Já entre os Técnicos em Enfermagem, cinco 

(5;71,4%) possuíam Graduação em Enfermagem e dois (2;28,6%) em outras áreas 

do conhecimento. Quanto a Pós-Graduação, quatro (4;57,1%) possuíam 

especialização, dois (2;28,6%) possuíam mestrado e um (1;14,2%) não possuía pós-

graduação.  

Sobre os aspectos relacionados ao trabalho na instituição os participantes 

Enfermeiros possuíam vínculo efetivo, atuaram na UTI para casos de COVID-19, 

com tempo de atuação entre seis meses e um ano.   

Já para os Técnicos em Enfermagem seis (6;85,7%) possuíam vínculo efetivo 

e apenas 1 (1;14,2%) participante por contrato. Os sete participantes (7;100%) 

atuaram em UTI para casos de COVID-19, sendo que seis profissionais (6;87,7%) 

atuaram entre 2 e 6 meses e apenas um profissional (1; 16,7%) entre sete meses e 

um ano.  
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4.2  Categorias Analíticas  

Os achados que emergiram nos depoimentos dos profissionais foram 

analisados seguindo as etapas da análise de conteúdo temática proposta por Bardin 

(2011) e tendo como base o referencial teórico sobre resiliência. A análise temática 

dos dados possibilitou a construção de três categorias: adversidades e desafios 

vivenciados por profissionais de Enfermagem no enfrentamento à Covid-19; 

mecanismos de risco presentes no cotidiano do trabalho: repercussões físicas, 

psicológicas e sociais relatadas pelos profissionais; fatores e mecanismos de 

proteção para resiliência presentes no contexto do trabalho; expressões de 

resiliência a partir das vivências dos Profissionais de enfermagem. 

 

4.2.1 Adversidades vivenciadas por profissionais de Enfermagem no 

enfrentamento à Covid-19  

Os participantes relataram que durante suas atividades assistenciais frente à 

Covid-19, enfrentaram adversidades e desafios para desenvolver o trabalho. Entre 

estas, estão o desconhecimento de lidar com a doença,  a sobrecarga de trabalho, 

fragilidades estruturais e de EPI, conforme referido pelos profissionais:  

  

Foi um momento extremamente desafiador, que envolvia a 
questão do medo logo no início. Todo mundo realmente 
apavorado com a situação. E a gente tendo que controlar tudo 
isso para organizar os fluxos do hospital e acalmar os profissionais 
[...] foi um desafio mesmo, gigantesco. (informação verbal) (E1)  
 
[...] A principal dificuldade era o desconhecimento. A gente tava 
entrando pra trabalhar com uma patologia que a gente não 
conhecia nada, nem a gente nem mundialmente, não se conhecia, 
não se sabia como ela se comportava, ela é uma patologia, me 
arrepio só de lembrar, que ela fugia totalmente a literatura [...] 
então a gente nunca sabia o que esperar do paciente [...] 
(informação verbal) (E2) 
  

São muitos os desafios. Eu acho que a pandemia veio pra 
evidenciar, assim, a questão de várias coisas na nossa profissão. 
Principalmente a questão da sobrecarga de trabalho. Porque 
com a Covid, o laboratório não entra no setor, então, tudo é 
realizado pela Enfermagem, a Nutrição também não distribui a 
dieta [...]. Então, a gente acabou absorvendo demandas que não 
são da Enfermagem, né? (informação verbal) (TE5)  

 
Durante a pandemia ficou muito evidente essa questão de 
insumos e materiais, porque caiu de paraquedas no Brasil e a 
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saúde pública tem suas fragilidades como nós sabemos e o 
que ficou muito claro é que nós não estávamos preparados de 
equipamentos, insumos e materiais suficientes, como os EPIs. 
(informação verbal) (TE7) 

 

  

4.2.2 Mecanismos de risco presentes no cotidiano do trabalho: repercussões 

físicas, psicológicas e sociais relatadas pelos profissionais.  

Os participantes relataram que durante suas vivências, enfrentaram 

adversidades com riscos em diversos aspectos, sejam eles físicos, psicológicos e 

nas relações sociais. Entre as implicações relatadas foram apontados: exaustão 

física e mental, sentimentos de medo, insegurança, impotência associados ao fato 

de lidar com a dor e as perdas de pacientes, crises de ansiedade, distúrbios do 

sono, afastamento familiar.  

 [...] tinha noite que eu chegava às 5 horas da manhã sem sentar 

um minuto, virava à noite toda sem conseguir nada e no final a 

gente perdia aquele paciente, a gente se sente impotente [...] 

(informação verbal) (TE3)  

Teve plantão, eu confesso a você que eu cheguei em casa 
chorando porque o paciente tava lá consciente, era entubado e no 
outro plantão que eu chegava tinha ido a óbito e a gente começa 
a ver que são histórias, são vidas que foram. E marcou muito 
porque mesmo eu que já tenho uma experiência e vivência em 
UTI, mas os pacientes são bem mais graves da Covid. 
(informação verbal) (TE5)  

[...] foi depois da pandemia que eu comecei a ter crises de 
ansiedade e eu nunca tinha tido crises de ansiedades, sabia nem 
o que era [...] sentir sudorese, taquicardia, mão trêmula e assim no 
meio do nada, almoçando. Essas crises vieram depois da 
pandemia, o sono não é mais o mesmo, enfim, houveram 
algumas repercussões negativas sim. (informação verbal) (E2) 

Negativa foi no sentido que a vida social acabou, eu escondi meu 

crachá, [...] eu escondia qualquer possibilidade que fosse da 

enfermagem quando eu estava em ambiente público [...] as 

pessoas viam como se tivesse levando o vírus [...] me afastei da 

família, mas ficava preocupada [...] eu sentia que meu psicológico 

estava pesado [...] (informação verbal) (TE7) 

4.2.3 Mecanismos de proteção para resiliência presentes no contexto do 

trabalho 

Nos depoimentos dos participantes fatores como a boa comunicação com a 

equipe, a importância de buscar qualificação e novos conhecimentos, o apoio 
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familiar e dos membros da equipe, a inteligência emocional, o equilíbrio psicológico, 

o bom humor e a fé foram citados entre alguns dos principais mecanismos de 

proteção para resiliência. 

  [...] a inteligência emocional me ajudou muito a lidar com esses 

sentimentos, não só os meus, como os da equipe, enquanto 

enfermeiro, né, e líder de uma equipe, eu tinha que me manter 

estável emocionalmente, eu era referência para eles, então se eu 

desespero, a equipe desespera junto, então eu acho que minhas 

potencialidades pessoais eram essas, que me ajudavam a ter 

mais esse controle, mais gestão das emoções  [...]  (informação 

verbal) (E2) 

 Eu acho que um dos pontos é a questão da comunicação, eu me 

considero comunicativa, assim, com todos que eu trabalho. [...] A 

questão da comunicação é um dos fatores que, assim, eu consigo 

dominar com a equipe e isso facilita muito o trabalho (informação 

verbal) (TE5)  

A única coisa que eu pedia, era uma palavra bem pequena, mas 

de um poder fora do normal, era a fé. Que o senhor me desse fé e 

que segurasse minha mão. Muitas vezes respirei fundo e fechei os 

olhos e imaginando,  numa conversa bem íntima com o nosso 

grandioso, e assim, foi como  eu consegui (informação verbal) 

(TE2) 

 [...] a questão de tá buscando o conhecimento [...]  quando a 

gente não tem habilidade, a gente tem que buscar se qualificar e é 

uma das coisas que eu tento sempre fazer. (informação verbal) 

(TE5)  

 [...] a equipe também foi muito importante, sabe, era uma equipe 

muito unida que foi show, ajudou demais, é preciso estar unido 

nesse momento. O conhecimento ajudou muito, as pessoas 

chegavam com coisas absurdas, mas eu ia buscar nos manuais 

que estavam sempre atualizando, eram os mais certos, com mais 

garantias. (informação verbal) (TE6) 

Olha, meu marido me ajudou muito. Foi quem mais me deu força e 

eu tinha uma filhinha que precisava de mim, então eu dobrava os 

cuidados. A parte familiar foi muito importante porque a gente via 

perdas de famílias e eu tinha uma família do outro lado que estava 

me esperando, então eu dobrava os cuidados e tentava manter o 

psicológico equilibrado [...] (informação verbal) (TE7) 

[...] e a gente brincava muito. Quando tava bem aperriado, eu 

colocava uma brincadeira no meio, pra a gente dar aquela 

aliviada [...]  (informação verbal) (E1) 

 



11  

4.2.4 Expressões de resiliência a partir das vivências dos Profissionais de 

enfermagem 

         Os participantes evidenciaram em seus depoimentos algumas expressões 

de resiliência a partir de suas vivências frente à Covid-19, entre as quais podemos 

destacar: reflexões e transformações pessoais e profissionais, aprendizados 

desenvolvidos a partir do trabalho, desenvolvimento de estratégias e 

planejamento, fortalecimento de laços afetivos entre a equipe e mais 

humanização no cuidado. 

 Atuar na UTI foi um aprendizado gratificante, porque eu 
tive a oportunidade de conhecer os serviços, valorização da 
categoria, então foi muito gratificante a palavra é essa. 
(informação verbal)  (TE6) 
 

  [...] engrandeci muito mesmo como profissional, 
principalmente, nessa questão de planejamento, de buscar 
organização junto com a equipe. Os laços com a equipe 
foram muito fortalecidos. (informação verbal)  (E1) 

   Passei a refletir melhor sobre muitas coisas. Porque eu 

acho que nesta Pandemia a gente viu que às vezes 

atribuímos tanto valor a coisas que são fúteis, que não são 

necessárias. Fez a gente refletir sobre o que realmente 

importa que é estar perto da família (informação verbal) 

(TE1) 

   É, eu acredito e vejo que eu já não sou mais a mesma 

pessoa de quando a pandemia começou [...] eu 

trago esse quesito da transformação e da reflexão sobre a 

pessoa que eu era antes. Agora após a pandemia tenho 

certeza de que muita coisa mudou, no âmbito profissional, a 

questão da humanização [...] tenho conseguido identificar 

mais a questão do zelo, do cuidado mais humano. 

(informação verbal) (TE2) 

   [...] trabalhar na Covid foi uma coisa muito interessante. Me 

ajudou a ser mais humano [...] isto me impactou muito, 

pensar e repensar o meu modo de agir de trabalhar e de 

pensar [...] (informação verbal) (TE3) 

  Seja no trabalho, seja com a família, a gente acaba que 

consegue ter outra visão depois da pandemia. A gente 

consegue rever as prioridades [...] valorizar mais a família, 

os colegas de trabalho, tudo isso foi revisto. (informação 

verbal) (TE5) 
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DISCUSSÃO 

Os achados do presente estudo demonstraram que a resiliência no trabalho é 

um fator de proteção e superação na presença de níveis elevados de desgaste 

emocional, exaustão física, sobrecarga, medos, angústias, preocupações e 

incertezas advindas da pandemia de COVID-19.   

Entre os desafios para o trabalho frente à pandemia destacou-se a 

sobrecarga e a falta de insumos e Equipamentos de Proteção individual como uma 

problemática que já existia e que foi ainda mais evidenciada, havendo a necessidade 

de um novo fluxo de trabalho, alterando as escalas e jornadas para dar continuidade 

ao trabalho. Em consonância, o estudo de FERNANDEZ et al (2021) demonstra que 

as mudanças nas finalidades e características dos setores devido a COVID-19 teve 

como consequências a reorganização dos serviços impactando no dimensionamento 

de profissionais em novas funções e jornadas de trabalho com sobrecarga. 

Dessa forma, a nova realidade de trabalho era permeada de mecanismos de 

risco que eram capazes afetar em diversos âmbitos: físico, psicológico e social. 

Nesse sentido, o desconhecimento acerca do patógeno foi apontado como uma 

dificuldade e como agravante da saúde da equipe de Enfermagem. A doença era 

novidade a nível mundial, de modo que inicialmente era conhecida a letalidade, mas 

não se sabia qual o mecanismo de ataque do vírus, o que resultava em constantes 

alterações dos protocolos para o cuidado aos pacientes. Essa realidade gerava 

incertezas e uma falta de confiança quanto as ações cuidativas prestadas, além de 

uma constante preocupação se isso fora responsável por agravar o quadro clínico do 

usuário.   

A análise das categorias demonstrou que os níveis de sofrimento psicológico 

também estavam associados ao medo de ser infectado com uma doença 

inicialmente desconhecida e que estes eram intensificados pela dúvida do 

profissional se foi ou não contaminado pelo vírus, sobretudo pelo medo de 

contaminar familiares e pessoas do convívio, o que levava a escolhas difíceis entre o 

trabalho e a família, ocasionando até mesmo o afastamento da família como medida 

de proteção. O achado vai de encontro a um estudo qualitativo que buscou 

compreender as emoções de profissionais enfermeiros frente a pandemia e 

identificou que a exposição ao vírus no ambiente de trabalho estava atrelada a 

sentimentos de tensão e preocupações quanto a disseminar o vírus e infectar 
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familiares sendo responsável por agravar ainda mais a saúde mental do profissional 

(ELERES et al., 2021). 

O trabalho da Enfermagem está intrinsicamente ligado ao “cuidar”, sobretudo 

ao cuidado de vidas no processo de fragilidade pelo adoecimento e o risco de 

iminente da morte, sendo identificada por Ferreira e Alencar (2021) como um 

trabalho gerador de sofrimento psíquico e insalubre. Na pandemia, esse impacto 

emocional pelo processo de perca e luto esteve ainda mais exacerbado, seja pelo 

convívio com o elevado número de casos graves que evoluíam com complicações, 

sequelas e óbitos inesperados ou pelas percas de familiares e colegas de profissão.  

Segundo De Paula et al. (2020) o contato continuado com a morte na 

pandemia expõe a vulnerabilidade do profissional, associada a sentimentos de 

consternação, impotência e fracasso, que pode ser explicado pelo despreparo de 

lidar com o processo de morrer oriundos ainda nas grades curriculares de formação 

graduação, que em grande maioria possui a ótica curativa e salvacionista, com 

disciplinas como “tanatologia e cuidados paliativos” optativas.  

Entre as repercussões físicas, foi apontada o aparecimento de distúrbios do 

sono, que podem ser causados pelo estresse contínuo, sentimentos conflitantes, 

descontrole emocional e ansiedade. Maia e Guimarães Neto (2021) também 

constataram em seu estudo a insônia provocada pela interação do estresse e 

ansiedade em equipes de enfrentamento a COVID-19, ressaltando ainda que essa 

problemática repercute no dia-a-dia podendo acarretar problemas de cognição, 

memória, atenção, mal humor e cansaço, constituindo, portanto, um ciclo perpétuo 

de insônia, estresse e ansiedade. 

O processo de lidar com ambientes e momentos desafiadores pode ser 

desenvolvido ou fortalecido através de fatores de proteção e mecanismos internos 

ou adquiridos pelo meio em que se vive que auxiliam a minimizar ou eliminar os 

impactos negativos. Nesse sentido, identificou-se como potencialidades para o 

desenvolvimento das ocupações,  competências e características pessoais como a 

positividade, bom humor, sentido ou propósito para a vida, manter-se esperançoso, 

ser comunicativo, cultivar a fé e ter boa gestão de emoções. 

Destacaram-se entre os fatores de proteção as competências nas relações 

sociais e a autoconfiança oriunda do conhecimento e capacitação técnica. O 

humano é naturalmente social, com inerente necessidade de pertencer a uma 



14  

coletividade, sendo esta sustentada pelas relações. Nessa perspectiva, o apoio foi 

visto como um dos fatores de proteção que ajudava no enfrentamento, seja o apoio 

familiar, de amigos, da equipe e da gestão. O apoio dos colegas no ambiente de 

trabalho foi relacionado a uma comunicação efetiva, ao trabalho cooperativo com 

propósitos em comum e o pensamento de que todos estão em um mesmo patamar. 

Segundo Laccort e Oliveira (2017), o trabalho em equipe é de suma importância, 

obtendo melhores e mais eficientes resultados ao passo que os integrantes podem 

desenvolver uma interação interpessoal agradável, desenvolvimento de habilidades, 

potencialidade do sentimento de pertencimento e igualdade, o que gera um 

ambiente saudável fornecendo bem-estar profissional.  

De mesmo modo, o suporte familiar e os laços afetivos também 

desempenham importante papel protetivo, ajudando o indivíduo a encarar os 

estressores de maneira mais eficaz e facilitada. A visão de si mesmo como base de 

sustentação do núcleo familiar, como referido pelo participante da pesquisa como a 

necessidade de voltar bem por ter uma filha que depende dela e um marido que a 

espera, faz com que até mesmo aumente os cuidados com EPI’s e o autocuidado 

em relação à saúde mental. Evidenciando que as relações sociais motivam e 

promovem processos de resiliência.  

Ademais, o treinamento e preparo técnico por meio da busca continuada de 

atualizações e novos conhecimentos foi apontado como um fator capaz de fornecer 

mais confiança ao profissional, motivando a busca de soluções através da qualidade 

do cuidado prestado. Em consonância ao achado, Heath, Sommerfield e Von 

Ungern‐Sternberg (2020) demonstram que o preparo técnico-científico é capaz de 

minimizar as afetações psicológicas causadas pela incerteza, insegurança e medo 

de tomar condutas erradas ou inadequadas, favorecendo o alcance da resiliência 

pela equipe. 

Outrossim, a aprendizagem, experiência profissional adquirida e 

ensinamentos de crescimento pessoal, empatia e humanização foram citados, sendo 

estas características da resiliência. Em que inicialmente o cenário pandêmico 

conduziu diversas situações desfavoráveis, havendo naturalmente repercussões, 

mas que posteriormente pode ser considerado por esse mesmo indivíduo que havia 

sido afetado como um momento de crescimento em que foi possível tirar lições e 

contribuições que agregam e são capazes de auxiliar em conjunturas subsequentes.  
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Embora profissionais de Enfermagem sejam considerados emocionalmente 

estáveis e resistentes, a pandemia enquanto cenário imprevisível foi responsável por 

determinar circunstâncias nunca antes experimentada por esse público, tornando-os 

então, vulneráveis e suscetíveis a influências e causalidades, como disfunções 

biológicos e comportamentais. Nesse aspecto, ressalta-se a necessidade e urgência 

das instituições implementarem ações de proteção à saúde, com base na prevenção 

de agravos e promoção de bem-estar, incluindo o incentivo a percepção do processo 

de resiliência enquanto preditor da qualidade de vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo buscou identificar as adversidades e riscos associados às 

ocupações laborais do trabalhador durante o período pandêmico, na perspectiva de 

compreender as repercussões de âmbito físico e psicossocial e as expressões de 

resiliência a partir desses processos. Foram resultados como fatores de risco 

psicossociais: o estresse, dificuldade de lidar com o sofrimento do paciente e luto, 

sobrecarga, contingenciamento de recursos humanos e de equipamentos de 

proteção individual, sentimentos de incerteza, medo do contágio, angústias e 

preocupações. Como agravante, ainda havia o isolamento social que dificultava a 

interação das relações interpessoais de apoio, afetando diretamente a resiliência.  

 Ademais, foi possível identificar que alguns fatores externos e mecanismos 

individuais fortalecem a resiliência, sendo estes: apoio familiar, social e dos 

supervisores, fé e espiritualidade, otimismo, gerenciamento das emoções, 

valorização da vida, autocuidado, trabalho em equipe, boa comunicação, 

atualizações e preparos técnicos. Tais aspectos desempenharam importante papel 

no equilíbrio emocional, no desenvolvimento de aprendizados e transformações 

pessoais e na possibilidade de diminuir as consequências e repercussões negativas 

advindas dos riscos ocupacionais. 

 Para mais, através da realização deste estudo foi possível perceber a 

importância  ações de promoção da saúde voltadas aos profissionais de 

Enfermagem, uma vez que o enfrentamento das adversidades de modo positivo e o 

desenvolvimento de processos de ressiliência, resulta em uma melhor qualidade de 

vida e bem-estar ao profissional, à medida que impacta diretamente na sociedade. 

No entanto, ressalta-se que os resultados não devem ser generalizados, à medida 
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que incentiva-se o desenvolvimento de novas pesquisas com diferentes 

delineamentos. 
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