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RESUMO 

 

O estudo tem como objetivo analisar o processo de trabalho da equipe de 
enfermagem no contexto da pandemia COVID-19. O estudo foi  realizado por meio 
de uma Revisão Integrativa da Literatura. .Pesquisou-se os artigos nas bases de 
dados:Medical Literature Analysis and Retrievel System Online, Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde  e Bases de dados de Enfermagem. 
Os critérios de inclusão compreenderam: artigos completos publicados entre o 
período de 2020 a 2021, idiomas português e inglês, pesquisas com abordagem 
qualitativa e artigos gratuitos. Excluiu-se comentários, monografias, teses, 
dissertações, artigos repetidos e artigos que não atendesse ao objeto do estudo. o 
período da coleta foi realizado entre os meses de março a maio de 2022. Após 
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados cinco artigos, 
sendo um realizado nos Estados Unidos  e quatro no Brasil. Quanto ao  ano de 
publicação, destaca-se que dois artigos foram publicados no ano de 2020 e três 
artigos no ano de 2021. Mediante as leituras dos  artigos selecionados, surgiram 
duas categorias relacionadas ao processo de trabalho da equipe de enfermagem, 
sendo: Planejamento de ações e organização dos serviços de saúde para prestar 
uma assistência adequada e segura e Protagonismo Político e Profissional da  
Enfermagem no Contexto da Pandemia COVID-19.Verifica-se que mesmo diante 
dos desafios enfrentados pela enfermagem durante a pandemia COVID-19, 
aconteceram alguns avanços no seu processo de trabalho, seja  na assistência, 
administrativamente e politicamente com a finalidade de conquistar melhores 
condições para operar outros processos de trabalho. 
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ABSTRACT 

 

The study aims to analyze the work process of the nursing team in the context of the 
COVID-19 pandemic. The study was carried out through an Integrative Literature 
Review. .The articles were searched in the following databases: Medical Literature 
Analysis and Retrievel System Online, Latin American and Caribbean Literature in 
Health Sciences and Nursing Databases. The inclusion criteria comprised: full 
articles published between 2020 and 2021, Portuguese and English languages, 
research with a qualitative approach and free articles. Comments, monographs, 
theses, dissertations, repeated articles and articles that did not meet the object of 
study were excluded. the collection period was carried out between March and May 
2022. After applying the inclusion and exclusion criteria, five articles were selected, 
one carried out in the United States and four in Brazil. As for the year of publication, it 
is noteworthy that two articles were published in the year 2020 and three articles in 
the year 2021. Upon reading the selected articles, two categories emerged related to 
the work process of the nursing team, namely: Planning of actions and organization 
of health services to provide adequate and safe care and Political and Professional 
Protagonism of Nursing in the Context of the COVID-19 Pandemic. in their work 
process, whether in assistance, administratively and politically with the aim of 
achieving better conditions to operate other work processes. 
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