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INTRODUÇÃO 

A pandemia da COVID-

profissionais da saúde a riscos ocupacionais

Os profissionais de enfermagem compõem 

estarem na linha de frente do cuidado, estão mais expostos a esses riscos, sendo evidenciada uma 

maior autopercepção de esforço, est

pacientes com COVID-192. 

Esses impactos exigiram adaptações constantes nos processos de trabalho e

consequentemente, a gestão em enfermagem enfrentou desafios como a necessidade de realocação 

de pessoal em unidades, falta de recursos materiais e humanos e, principalmente, 

profissionais preparados3-5. Nesse contexto, ações como a comuni

gestores com o pessoal6, fortalecimento da identidade organizacional do enfermeiro e melhora da sua 

resiliência psicológica7 foram fatores que aumentaram a disposição para o cuidado de enfermagem.

Portanto, torna-se imperativo

enfermagem no contexto da pandemia

profissionais de saúde e principalmente para a enfermagem. 

mapeamento de forma a abranger pesquisas

examinar a extensão e cobertura da temática pesquisada na área

pesquisas, facilitando o uso prático d

existente8-10. É fundamental que seja

meio de um protocolo9-10. 

As evidências sobre como as estratégias e ações da gestão foram associadas com a 

manutenção da qualidade da assistência prestada podem ser utilizadas em situações de crise 

semelhantes. Neste ínterim, é apresentado o protocolo desta revisão de escopo que tem por objetivo

mapear os estudos com enfoque na gestão em enfe
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-19, causada pelo novo coronavírus (SARS

profissionais da saúde a riscos ocupacionais1, que acarretam em consequências físicas e emocionais. 

Os profissionais de enfermagem compõem a maior categoria profissional da área da saúde e, por 

estarem na linha de frente do cuidado, estão mais expostos a esses riscos, sendo evidenciada uma 

maior autopercepção de esforço, estresse e demanda mental em enfermeiras prestando cui

Esses impactos exigiram adaptações constantes nos processos de trabalho e

consequentemente, a gestão em enfermagem enfrentou desafios como a necessidade de realocação 

de pessoal em unidades, falta de recursos materiais e humanos e, principalmente, 

. Nesse contexto, ações como a comunicação adequada e oportuna dos 

, fortalecimento da identidade organizacional do enfermeiro e melhora da sua 

foram fatores que aumentaram a disposição para o cuidado de enfermagem.

se imperativo o mapeamento das evidências disponíveis sobre a gestão em 

enfermagem no contexto da pandemia, frente aos inúmeros desafios e impactos para a prátic

principalmente para a enfermagem. As revisões de escopo possibilitam esse 

de forma a abranger pesquisas com diferentes desenhos, pois têm

da temática pesquisada na área; resumir e divulgar os resultados das 

pesquisas, facilitando o uso prático dos resultados fornecidos; e identificar lacunas na literatura 

. É fundamental que sejam realizadas de forma sistemática, rigorosa e transparente

s evidências sobre como as estratégias e ações da gestão foram associadas com a 

qualidade da assistência prestada podem ser utilizadas em situações de crise 

, é apresentado o protocolo desta revisão de escopo que tem por objetivo

mapear os estudos com enfoque na gestão em enfermagem no contexto da pandemia.
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Esses impactos exigiram adaptações constantes nos processos de trabalho e, 
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METODOLOGIA 

Este protocolo e a revisão de escopo seguem as recomendações do Joanna Briggs Institute 

Reviewer’s Manual9, e o guideline Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR)11. 

Pergunta de revisão  

A pergunta norteadora da revisão foi elaborada de acordo com o mnemônico “PCC”, derivado 

da estratégia PICO, que é definido por: P - população e participantes (Equipe de Enfermagem), C - 

conceito ou foco principal (Gestão), e C - contexto da revisão (Pandemia da Covid-19)9-10. Desta forma, 

a questão norteadora desta revisão é: “Quais as evidências disponíveis sobre a gestão em 

enfermagem no contexto da pandemia?”. 

Critérios de elegibilidade  

Os critérios de elegibilidade utilizados serão: artigos originais de pesquisa, publicados a partir 

de 2020, nos idiomas português, inglês e espanhol; estudos sobre a gestão de enfermagem no 

ambiente hospitalar decorrente da pandemia da Covid-19. Portanto, esta revisão excluirá: estudos 

realizados no ambiente da atenção primária, em casas de longa permanência para idosos e no ensino 

de enfermagem; e outros tipos de publicação, como editoriais, cartas, teses e dissertações, resumos, 

comentários, arguições e literatura cinzenta. 

Estratégia de busca  

A estratégia de busca utilizada foi construída e aprimorada com o auxílio da bibliotecária da 

Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Para essa construção foram considerados os termos 

relacionados à liderança, gestão de enfermagem e a pandemia da Covid-19. As bases de dados e 

portais de pesquisa utilizados foram: Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/LILACS), Medical Literature Analyses and Retrieval System Online 

(PubMed/MEDLINE), PubMed Central e Scopus. A estratégia utilizada foi: (Leadership OR "nurse 

manager" OR "nursing management" OR "Nursing, Supervisory") AND ("Nursing Care" OR 

"Nursing Services" OR Nursing OR "Nursing Staff") AND ("Coronavirus Infections" OR "COVID-

19" OR "SARS-CoV-2"). Para cada base de dados foi utilizado o vocabulário adequado para a 

pesquisa: MeSH, DeCS e Títulos CINAHL. 

Seleção dos estudos  

Para a seleção dos estudos serão utilizados os softwares EndNote e Rayyan e a descrição 

desse processo será apresentada em fluxograma elaborado de acordo com as recomendações 

PRISMA-ScR11. A seleção ocorrerá em quatro etapas: 1) identificação e exclusão das referências que 

se encontram em duplicidade; 2) seleção primária baseada nos critérios de elegibilidade do título e 
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resumo, realizada em pareamento e em cegamento entre duas pesquisadoras, no qual poderá entrar 

um terceiro pesquisador a fim de gerenciar as discordâncias na seleção; 3) seleção dos estudos a 

partir da leitura do texto na íntegra a fim de confirmar sua elegibilidade, com apresentação dos motivos 

de exclusão; 4) verificação da lista de referências dos estudos incluídos para a possível identificação 

manual de estudos que não foram encontrados anteriormente9-10. Será realizado um teste piloto pelos 

revisores para assegurar a concordância sobre os quesitos que devem ser considerados durante a 

fase de seleção. 

Extração de dados 

Os dados serão extraídos e mapeados independentemente por dois revisores, em planilha 

construída no Excel pelas pesquisadoras, que terão os seguintes dados: título do artigo, revista, país, 

objetivo, método, e principais resultados. Esta planilha será baseada no formulário padronizado de 

extração de dados recomendado pelo Joanna Briggs Institute9 e, caso haja necessidade, será ajustada 

durante o processo de revisão.  

Análise e apresentação de resultados  

Os resultados obtidos dos documentos selecionados passarão por um processo de análise 

descritiva, agrupamento e categorização, comparação e relato, de acordo com o conteúdo emergido9-

10. Também será realizada a identificação das implicações dos resultados para a pesquisa, prática ou 

políticas; informando sobre lacunas de conhecimento, e com recomendações para possíveis áreas de 

relevância para revisões sistemáticas9-10. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Neste momento, serão apresentados os resultados antecipados da revisão de escopo. A 

primeira busca foi realizada em quatro das bases de dados, resultando em um total de 2.592 

referências (CINAHL: 732; BVS: 467; Scopus: 979; PubMed: 414), as quais resultaram em 1.044 para 

serem avaliados após a remoção de 1.548 referências duplicadas. 

Uma nova busca foi realizada em junho de 2022, com a adição da base PubMed Central, 

resultando em um total de 3.239 publicações. Após a exclusão das duplicidades por meio do Software 

EndNote, que foram 534, 2.705 publicações foram importadas para o Rayyan. Destes, 891 arquivos 

duplicados foram excluídos manualmente, resultando em 1.814 para serem avaliados por meio de 

título e resumo. Estes resultados preliminares se encontram na Figura 1, que apresenta o fluxograma 

que será complementado de acordo com o avanço do protocolo de revisão. É importante ressaltar que 

foi realizado um teste piloto pelos revisores, com a análise de 30 estudos para assegurar a 

consistência na seleção. 
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Figura 1 - Fluxograma elaborado de acordo com as recomendações PRISMA-ScR para o 
processo de identificação, seleção e inclusão dos artigos.  

 
 

CONCLUSÕES 

Esta revisão de escopo sobre a gestão da enfermagem durante a pandemia da Covid-19 poderá 

contribuir para a identificação das evidências disponíveis sobre as adaptações e desafios dos serviços 

de enfermagem devido a este contexto. E, dessa forma, colaborar com o planejamento desses 

serviços, seja para melhorias na gestão, como para identificar possíveis lacunas do conhecimento 

sobre o enfrentamento desses serviços em situações de crises e pandemias. 
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