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Veja aqui as perguntas e respostas 
mais frequentes referentes à 
aplicação da pesquisa Condições de 
Trabalho dos profissionais de Saúde 
no Contexto da COVID-19 no Brasil. 

Em caso de dúvidas, mesmo após 
a leitura desta cartilha, entre em 
contato com a Coordenação da 
Pesquisa pelo e-mail: 
machado@ensp.fiocruz.br

Perguntas frequentes 
e respostas sobre a 
pesquisa
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1. Em que consiste a pesquisa Condições de Trabalho dos 
Profissionais de Saúde no Contexto da Covid-19 no Brasil?

2. Além da Fiocruz, quais são as instituições que participam dessa 
pesquisa?

3. Qual é o principal objetivo da pesquisa?

4. Quem deve participar da pesquisa?

5. Sou profissional de saúde e trabalho em hospital, mas não atuo 
na linha de frente do combate à COVID-19. Posso participar da 
pesquisa e responder ao questionário?

6. Não sou médico, nem de equipe de Enfermagem e nem 
fisioterapeuta, mas atuo na linha de frente do combate à COVID-19, 
atendendo a vítimas da pandemia. Posso participar da pesquisa e 
responder ao questionário?

7. Como faço para acessar o questionário na internet?

8. O questionário da pesquisa somente pode ser respondido online?

9. Como tenho certeza de que o envio do questionário respondido 
ocorreu corretamente?

10. Quanto tempo levarei para responder ao questionário e efetivar 
minha participação na pesquisa?

11. Por quanto tempo o questionário estará disponível online para 
ser respondido?

12. Posso deixar pergunta sem resposta (em branco) no 
questionário?

13. Como devo agir para responder ao questionário se estiver 
inscrito(a) no Coren em duas categorias de Enfermagem ao mesmo 
tempo (por exemplo: enfermeiro(a) e técnico(a) de Enfermagem)?

14. Se eu tiver dúvidas para responder às questões do questionário, 
posso solicitar ajuda de terceiros? De quem?

15. As respostas que eu der às questões do questionário e as 
informações que eu prestar são confidenciais?
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1. Em que consiste a pesquisa Condições de Trabalho 
dos Profissionais de Saúde no Contexto da COVID-19 no 
Brasil?
A pesquisa é uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), realizada por meio do Centro de Estudos 
Estratégicos (CEE) e da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca (ENSP). Trata-se de um estudo transversal, 
cuja população alvo é constituída por profissionais de 
saúde, mais especificamente, médicos, enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de Enfermagem e fisioterapeutas do 
Brasil, que atuam na assistência às vítimas da COVID-19. 
É um estudo com abordagem quantitativa e qualitativa, 
de abrangência nacional, capaz de gerar resultados 
que permitirão desenhar um quadro da situação das 
condições de trabalho dos profissionais de saúde no 
combate a pandemia em todo o país, assegurando a 
representatividade geográfica. A pesquisa já foi submetida, 
avaliada e aprovada, eticamente, pelo sistema CEP/CONEP, 
com CAAE: 32351620.1.0000.5240.

2. Além da Fiocruz, quais são as instituições que 
participam dessa pesquisa?
Dada a abrangência da pesquisa no contexto da pandemia 
da COVID-19, uma vez que estão envolvidos diretamente 
milhares de profissionais da linha de frente na assistência 
à população acometida ou com suspeita de infecção, 
buscou-se celebrar parcerias com instituições acadêmicas 
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e entidades profissionais, assegurando a participação ativa 
dessas entidades em todas as etapas da pesquisa.

Hoje, para além dos conselhos profissionais (Conselho 
Federal de Enfermagem e Conselho Federal de Medicina), 
fazem parte como instituições parceiras da pesquisa: 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Instituto 
de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará 
(ICS/UFPA); Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal de Minas Gerais (NESCON/UFPA); 
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG); 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA/CE); Instituto 
de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica 
em Saúde (ICICT); Instituto Aggeu Magalhães (IAM/
FIOCRUZ-PE); Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro 
(SINMED-RJ); Sociedade Brasileira para a Qualidade 
do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP). Apoio 
institucional: Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass); Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems); Associação Brasileira de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva 
(Assobrafir); Associação Brasileira de Medicina de Urgência 
e Emergência (ABRAMURGEM).
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3. Qual é o principal objetivo da pesquisa?
Analisar as condições de vida e trabalho, em seu 
cotidiano, de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de Enfermagem e fisioterapeutas que atendem à 
população acometida ou com suspeita de infecção pelo 
novo coronavírus no Brasil, buscando compreender a 
real situação em que se encontram estes contingentes 
de profissionais, nucleares no combate à pandemia. A 
proposta é contribuir e subsidiar com o desenvolvimento 
de ações estratégicas e políticas públicas relacionadas à 
gestão e melhorias das condições de trabalho diante de tal 
emergência sanitária.

4. Quem deve participar da pesquisa?
Se você é médico, profissional de equipe de Enfermagem 
ou fisioterapeuta, e estiver trabalhando na assistência à 
população com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, você 
pode participar da pesquisa, respondendo ao questionário 
online.

5. Sou profissional de saúde e trabalho em hospital, mas 
não atuo na linha de frente do combate à COVID-19. Posso 
participar da pesquisa e responder ao questionário?
Não. Essa pesquisa destina-se, exclusivamente, aos 
profissionais de saúde que estão atuando na linha de 
frente do combate à COVID-19, na assistência e atendendo 
vítimas da pandemia.
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6. Não sou médico, nem de equipe de Enfermagem e nem 
fisioterapeuta, mas atuo na linha de frente do combate 
à COVID-19, atendendo a vítimas da pandemia. Posso 
participar da pesquisa e responder ao questionário?
Sim. Você deve assinalar a opção Outras na primeira 
pergunta do questionário sobre a categoria profissional. 
Depois, você deve complementar sua resposta digitando no 
campo apropriado Sua profissão.

7. Como faço para acessar o questionário na internet?
O questionário da Pesquisa pode ser 
acessado pelo endereço eletrônico 
www.bit.ly/PesquisaFiocruz

8. O questionário da pesquisa somente pode ser 
respondido online?
Sim. Seguindo as orientações das autoridades sanitárias 
internacionais, não existirão questionários físicos em 
papel. Não haverá, portanto, contato direto ou indireto 
que agregue risco de contaminação entre pesquisadores e 
participantes da pesquisa. 

A única forma de acesso ao questionário é através do link 
www.bit.ly/PesquisaFiocruz 
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9. Como tenho certeza de que o envio do questionário 
respondido ocorreu corretamente?
Ao final do questionário, você encontrará um botão 
Enviar que deve ser clicado assim que você responder 
às questões. Se o processamento do envio ocorrer 
normalmente, você receberá uma mensagem de 
agradecimento e um link para compartilhar o questionário 
da pesquisa.

10. Quanto tempo levarei para responder ao questionário e 
efetivar minha participação na pesquisa?
O questionário leva de 10 a 15 minutos para ser totalmente 
preenchido, com calma.

11. Por quanto tempo o questionário estará disponível 
online para ser respondido?
Inicialmente, a previsão é que o link permaneça ativo, 
assim como o questionário, por 30 (trinta) dias.

12. Posso deixar pergunta sem resposta (em branco) no 
questionário?
Sim, mas todas as perguntas foram cuidadosamente 
elaboradas para conhecer o perfil da saúde no país e é 
muito importante que você contribua com o máximo de 
respostas possíveis. Há também perguntas com resposta 
obrigatória, que estão assinaladas no questionário. Essas 
não podem ser deixadas em branco.
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13. Como devo agir para responder ao questionário 
se estiver inscrito(a) no Coren em duas categorias 
de Enfermagem ao mesmo tempo (por exemplo: 
enfermeiro(a) e técnico(a) de Enfermagem)?
Você deve responder de acordo com sua atuação na linha 
de frente do combate à COVID-19. Se, ainda assim, restar 
dúvida (por exemplo: você atua em dois locais de trabalho, 
atendendo a vítimas da pandemia e exercendo diferentes 
funções), responda de acordo com o seu vínculo principal 
(maior salário).

14. Se eu tiver dúvidas para responder às questões do 
questionário, posso solicitar ajuda de terceiros? De quem?
O questionário é autoexplicativo e de fácil preenchimento. 
Na medida do possível, você deve respondê-lo sozinho. 
Caso ainda restem dúvidas, entre em contato com a 
Coordenação da Pesquisa (machado@ensp.fiocruz.br).

15. As respostas que eu der às questões do questionário e 
as informações que eu prestar são confidenciais?
Sim. O questionário é anônimo e todas as respostas 
fornecidas e as informações prestadas possuem caráter 
sigiloso e serão utilizadas, exclusivamente, de forma 
agregada para os resultados da pesquisa. 



CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO CONTEXTO DA COVID-19 NO BRASIL - PERGUNTAS E RESPOSTAS

10

IMPORTANTE
Se você ainda tiver dúvidas, envie suas 

perguntas para a coordenadora da Pesquisa, 
Dra. Maria Helena Machado (machado@

ensp.fiocruz.br) ou para a Dra. Mônica 
Wermelinger (monicaw@ensp.fiocruz.br). 
Assim, além de obter uma resposta mais 

satisfatória, você também estará ajudando 
outros profissionais que talvez tenham as 

mesmas dúvidas!

Respondam ao Questionário!
Agradecemos por sua participação!




