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Resumo: A enfermagem durante o processo do cuidar precisa mobilizar diferentes competências 

dentre elas destacamos a empatia. Este estudo tem como objetivo descrever o conhecimento dos 

graduandos de enfermagem do conceito de empatia no enfrentamento da COVID-19. Trata-se de 

pesquisa descritiva de abordagem quali- quantitativa de corte transversal. Participaram desse 

estudo, 50 estudantes do 8º e 9º semestres de graduação de Enfermagem, de uma instituição de 

ensino superior da região do Alto Tietê, sendo 8% do gênero masculino e 92% do gênero feminino. 

Entre os participantes, 42% estavam trabalhando diretamente no tratamento com pacientes de 

COVID-19 e, desses 20% estão sendo tratados pelas pessoas do seu convívio profissional com 

empatia, 20% não está sendo tratado com empatia e os demais, 60% afirmam que apenas em alguns 

momentos a empatia emerge. 92% conhecem o conceito de empatia e deixam isso mais claro nas 

respostas abertas. Concluiu-se que embora os estudantes conheçam o conceito de empatia, no 

ambiente de trabalho da pandemia da COVID-19 nem sempre ela está presente, até porque se trata 

de um panorama não vivido ainda pela geração presente. 

 

Palavras chave: Graduação em enfermagem. Empatia. Pandemia. COVID-19. 

 

Abstract: Nursing during the process of care needs to mobilize different competences among them 

highlighting empathy this study has to be a goal to describe the knowledge of nursing graduates 

of empathy in the confrontation of COVID-19. This is a descriptive research of quali-quantitative 

cross-cut approach. 50 students of the 8th and 9th semesters of nursing graduation, from a higher 

education institution of Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil, participated in this research. Among 

the participants 8% male and 92% of the female, 42% were working directly on treatment with 

COVID- 19 patients and of these 20% are being treated by the people of their professional 

convivial with empathy, 20% is not being treated with empathy and 60% of them emerges only in 

a few moments of empathy. 92% know the concept of empathy and make it clearer in the open 

answers. It was concluded that although students know the concept of empathy in the work 

environment of COVID-19 pandemic not always there, it's not always there, even because it's a 

panorama not lived by the present generation yet. 
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INTRODUÇÃO 

 
No mundo atual diferentes demandas alteram as relações sociais, assim tem sido em 

diferentes momentos históricos, como os conflitos, as guerras e as pandemias. 

O Corona Virus desencadeia uma doença sistêmica, denominada SARS‐CoV‐2 

(coronavirus disease 2019), cujo epicentro foi a província de Hubei na China espalhou para vários 

países, até que em janeiro de 2020, o Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou uma emergência de saúde global (VELAVAN; MEYER, 2020; MO et al, 2020). 

A sintomatologia pode se apresentar desde infecções assintomáticas, quadros respiratórios graves, 

gastrointestinais a distúrbios de coagulação sanguínea entre outros sintomas que emergem com a 

evolução da doença levando a ser considerada uma síndrome, por isso SARS – Síndrome 

Respiratória Aguda Grave. 

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), grande parte dos pacientes com o vírus 

COVID-19, aproximadamente 80% podem ser assintomáticos, porém 20% dos casos podem 

necessitar de atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. 

Gruber (2020) menciona que o primeiro caso oficial do vírus denominado COVID-19, 

foi em dezembro de 2019, em um paciente que estava internado no hospital de Wuhan na China. 

O fator de contágio foi exponencial e acabou expondo a fragilidade dos sistemas de saúde em todos 

os países, mais especificamente dos países em desenvolvimento. 

Para os profissionais da área da saúde, o enfrentamento da pandemia foi algo novo e fez 

com que não só os profissionais como os cursos de graduação na área da saúde se repensassem 

diante do novo paradigma. 

A resposta a uma pandemia pode gerar estresse e turbulência emocional para os 

trabalhadores na área de saúde durante o surto. Experiências anteriores com desastres, pandemias 

e grandes eventos traumáticos indicam que o apoio a saúde desses profissionais deve permitir que 

eles se tornem conscientes de suas próprias emoções e experiências vividas com pacientes de 

modo que possam auxiliá-los a permanecerem eficientes e focados durante esses eventos 

estressantes (BARELLO; GRAFFIGNA, 2020). 

Ao resgatar história das sociedades humanas descortinam-se vários acontecimentos que 

geraram a necessidade de profissionais capacitados e habilitados ao exercício do cuidado. No 

desenvolvimento da profissão do enfermeiro as competências do cuidar, são extremamente 

importantes, conduzindo, assim, a diferentes currículos de formação deste profissional ao longo da 

história (GEOVANINI et al., 2002). 

Num cenário como o da COVID-19 todos foram chamados a reconstruir o sentido de 

comunidade e os laços que ligam os seres humanos (BARELLO; GRAFFIGNA, 2020), o que 
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necessariamente acabou afetando os profissionais da saúde profundamente, entre eles, a formação 

do enfermeiro, foco deste trabalho. 

Passa-se neste momento para uma necessidade de refletir sobre formação e a construção de 

competências e habilidades relacionadas à socialização do sujeito e à realização de atividades 

práticas que prevejam situações de pandemias (MOREIRA; OGUISSO, 2005). 

Ao longo da pandemia, o modelo de ensino aprendizagem passou de atividades presenciais 

para atividades remotas, reduzindo as atividades práticas, as relações humanas enfraqueceram, 

emergindo a necessidade de competências relacionadas a inteligência emocional. 

O autoconhecimento, a autoconsciência de suas próprias emoções e à dos outros, estar 

atento aos efeitos de atos e palavras são características de atitudes empáticas, que podem ser 

desenvolvidas pela ausência de julgamentos, com o cuidados com atos e palavras, ou seja perceber 

o outro, contribuem par ao desenvolvimento da habilidade da empatia (TEREZAM; REIS-

QUEIROZ; HOGA, 2017). 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (2020) a categoria da enfermagem 

representa a linha de frente do atendimento à pandemia, por isso, estão expostos a riscos de 

contaminação e sobrecarga de serviços e para enfrentar estas situações é necessário o equilíbrio 

emocional e mental. 

A situação atual, de modo a atender mais prontamente à crescente demanda de pacientes, 

mostrou um novo panorama ao mercado de trabalho - a presenta de indivíduos em processo de 

formação como estagiários, no atendimento à população, sem antes ter se desenvolvido conteúdos 

que pudessem desenvolver competências empáticas. 

É no desenvolvimento da empatia que o futuro enfermeiro constrói uma relação “eu-tu” com 

o paciente, equipe de enfermagem e outros alunos que estão no processo de formação, [...] 

envolvendo a natureza intelectual e emocional do homem, sendo imprescindível, portanto, que nos 

coloquemos no lugar do outro (TAKAKI; SANT’ANA, 2004, p.80). 

A inteligência emocional, segundo Alves (2012) vem ganhando protagonismo dentro de 

um ambiente hospitalar, pois gera um trabalho mais flexível. Já Goleman (2005, p. 323) refere-se 

à inteligência emocional como “[…] a capacidade de reconhecer os nossos sentimentos e os dos 

outros, de nos motivarmos e de gerirmos bem as emoções em nós e nas nossas relações” 

Empatia, significa ser “sensível aos sentimentos e às reações pessoais que o cliente 

experiência, tal como o paciente os vê, e quando consegue comunicar com êxito alguma coisa 

dessa compreensão ao paciente“ (ROGERS, 1987, p. 66). O’Leary (2008) ensina que desenvolver a 

compreensão empática é compreender com precisão o mundo de cada indivíduo. 

A enfermagem durante o processo do cuidar precisa mobilizar diferentes competências 

dentre elas destacamos a empatia. Em sua obra “Cultivating Empathy”, Kathleen Stephany, 

psicóloga e docente da Faculdade de Ciências da Saúde de Douglas College, aponta sobre a 
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competência empatia, onde a considera ser o eixo de uma comunicação eficaz e eficiente, 

tornando-se elemento decisivo e uma das mais importantes habilidades e atitudes a serem 

desenvolvidas pelo homem durante o processo de relacionamento interpessoal. A partir disto os 

profissionais de saúde necessitam de autoconhecimento para compreender seus próprios 

sentimentos, a fim de estarem em condições mais apropriadas para compreender melhor as 

emoções e os sentimentos vivenciados pelos pacientes e, consequentemente, para estabelecer 

relações empáticas com eles. 

Este estudo tem como objetivo descrever o conhecimento dos graduandos de enfermagem 

do conceito de empatia no enfrentamento da COVID-19. 

Nossa pesquisa se justifica pelo caráter de inovação frente à situação em que se encontra a 

sociedade civil, os profissionais de saúde e sua formação. 

Acredita-se que este estudo possa gerar um novo olhar para situações desafiadoras atuais 

ou não, onde os futuros profissionais precisam ser capacitados ainda no ambiente acadêmico. 

 

MÉTODO 

Trata-se de pesquisa descritiva de abordagem quali-quantitativa de corte transversal. Os 

sujeitos da pesquisa foram 50 discentes do curso de graduação de enfermagem de uma instituição 

de ensino superior da região do Alto Tietê, entre 18 e 

50 anos, ambos os sexos. Por entender que os discentes mais envolvidos na pandemia são os 

estudantes das séries finais, optou-se por delimitar os estudantes do 8º e 9º semestres. 

Os estudantes foram convidados por email a responder a um formulário online no Google 

Forms, enviado juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O 

questionário foi elaborado para este estudo a fim de se atingir os objetivos da pesquisa. As questões 

estavam assim distribuídas: a) 10 questões fechadas e b) 1 questão aberta. 

Os dados foram tabulados em programa Excel, de modo que pudessem ser descritos por 

meio de gráficos. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Participaram 50 estudantes de graduação de Enfermagem, sendo 8% de estudantes do 

gênero masculino e 92% do gênero feminino e estavam assim distribuídos por idade (fig. 1): 
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Figura 1. Idade dos estudantes. 
 

 

 

 
Os dados coletados referente a idade demonstram claramente o perfil do graduando que se 

concentra entre os 20 aos 29 anos. 

Spíndola et al (2008, p. 165) refere que os “jovens acabam sendo os sendo absorvidos, 

precocemente, pelo mercado de trabalho em função da necessidade familiar de um retorno 

financeiro mais imediato.” Isto sugere a presença maior de jovens, porém também encontramos 

um grupo de 30 a 40 anos compondo 36% expressivo sendo sugestivo de pessoas que estão em 

busca de novas oportunidades de trabalho. 

De acordo com Moreno e Soares et al (2014), a mudança do perfil do estudante     universitário 

brasileiro sofreu mudanças, pois o acesso ao ensino superior público e privado tem sido 

progressivamente democratizado por meio de políticas educacionais de ações afirmativas, tal como 

Programa Universidade para todos (PROUNI), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Fundo 

de financiamento Estudantil (FIES). 

Verificou-se a presença maciça de mulheres neste caso, o que corrobora uma pesquisa 

desenvolvida em 2015 em parceria Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e a Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) caracterizada como o mais amplo levantamento sobre uma profissão já 

realizado na América Latina cita que a equipe de enfermagem é predominantemente feminina, 

sendo composta por 84,6% de mulheres em contraposto a presença de 15% dos homens. A história 

da enfermagem descreve a atuação da mulher já cuidado primitivo sendo associado a figura 

feminina e maternal (PORTO; AMORIM, 2010). 

Buscou-se entender se os participantes da pesquisa já tinham algum curso previamente na 

área da enfermagem, uma vez que alguns estudantes procuram especializar-se para melhoria da 

carreira e dos proventos salariais, e a figura 2 expressa os resultados. 
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Figura 2. Participantes que já tinham previamente realizado cursos na área da enfermagem. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Encontramos dois extremos nas respostas das questões 4 e 5, contratamos a maioria dos 

graduandos sendo já trabalhadores da área ao mesmo tempo não estão diretamente no cuidado 

com cliente com COVID-19. 

Os participantes foram questionados sobre o seu nível de conhecimento acerca da COVID-

19 e os resultados estão descrito na figura 3. 

 

 

Figura 3. Nível de conhecimento sobre a COVID-19 
 

 

 
 

 

 

 
Moreira e Oguisso (2005) observam que o trabalho do enfermeiro ao longo dos tempos é 

objeto de questionamentos e reflexão por parte dos profissionais. O exercício da reflexão e da 

busca por respostas, fez com que muitos estudantes, em tempos de aprendizagem remota, 

acabaram utilizando a internet como um meio de buscar informações. Silveira e Amaral (2018) 

descrevem que com a democratização 
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da internet foi redefinido os espaços de comunicação, revolucionando a produção midiática e sua 

audiência. Isto fez com que surgissem novos hábitos de consumo de notícias sendo que as formas 

tradicionais de comunicação migraram para novos modelos. 

Buscou-se identificar se os participantes estavam trabalhando diretamente no tratamento 

com pacientes de COVID-19 e as respostas apontaram 42% dos participantes que confirmaram 

sua participação no foco da epidemia. Desses participantes 20% afirma está sendo tratado pelas 

pessoas do seu convívio profissional com empatia, 20% não está sendo tratado com empatia e os 

demais, 60% afirmam que apenas em alguns momentos. 

Em estudo recente desenvolvido por Jackson Filho et al (2020) discutem a saúde do 

trabalhador em ambiente da saúde pública e o enfrentamento ao COVID- 

19 relatando que os profissionais que estão em atividades laborais estão mais expostos ao vírus o 

que demanda que as condições de trabalho contribuem para disseminação e deve ser elaboradas 

estratégias para o enfrentamento e proteção do trabalhador. 

Ao serem questionados acerca da empatia, a maioria entende o conceito de empatia, 

conforme figura 4. 

 

Figura 4. Como os participantes conceituam empatia 
 

 

 
 

 
 

E 94% dos participantes afirmaram que a empatia deve ser uma das competências do 

profissional enfermeiro. Para Sampaio et al (2009) a empatia assumiu relevância na teoria 

rogeriana quando esse autor afirmou ser necessário que o colaborador desenvolvesse uma 

compreensão empática pelo cliente. Assim, a empatia era vista por Rogers não apenas como 

uma resposta direta ao comportamento do outro mas também como uma habilidade aprendida/ 

desenvolvida que envolve o estabelecimento de vínculos cognitivo-afetivos entre duas ou mais 

pessoas, durante os quais alguém se permite, sensibilizar-se e envolver-se com a vida privada de 

outros. 

A competência profissional remete ao pensamento de capacidade, que tem origem nas 
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habilidades, conhecimentos e atitudes do profissional. Esta capacidade é adquirida também pela 

Inteligência Emocional que se define pela facilidade em que um ser humano tem de identificar e 

lidar com as emoções. Partindo deste princípio, a empatia é responsável pela produção de 

interligações de confiança e colaboração entre os diversos funcionários de uma organização. 

O conceito de empatia evoluiu de um conceito mais abstrato para atitudes que foram sendo 

incorporadas na área da saúde e acabou se expandindo para outras áreas. A experiência vem 

demonstrando que a empatia faz emergir uma compreensão verdadeira sem julgamentos na ação 

comunicacional, nos processos de ver e ouvir, ser visto e ser ouvido, um conceito de acolhimento 

(FONTGALLAND, MOREIRA, 2012). Um profissional empático tem facilidade para lidar com 

certas situações, como negociações com os pacientes e colaboradores, pois considera suas 

características, ideias e sentimentos e assim se mostra como um profissional eficiente. 

Pediu-se a opinião dos participantes sobre a empatia como ferramenta para o 

enfrentamento da COVID-19 pelos profissionais da enfermagem, e algumas respostas estão 

destacadas aqui pelo conteúdo mais frequente que foi colocar-se no lugar do outro. 

 

 A empatia é a capacidade de compreender o outro emocionalmente. O 

COVID-19 tem deixado as pessoas tristes, preocupadas, com medo, e quando atendemos 

um paciente com essas características, temos que levar em consideração que cada ser 

humano é único, e enfrenta as adversidades de uma forma. Temos que entendê-lo para 

atendê-lo. Quando tratamos o outro com empatia, temos a possibilidade de dissipar um 

pouco aquele receio, aproveitando para orientar sobre os cuidados com a pandemia. Se o 

paciente é bem informado e se sente acolhido pela equipe, sua recuperação é muito melhor. 

Dessa forma, todos saem ganhando. 

 Nessa situação de pandemia muitos não podem chegar nem perto de seus 

familiares, filhos, pais o que está abalando muito mais o emocional dos profissionais, a 

empatia com os demais profissionais é um se apoiar ao outro , se solidariza com a situação 

vivida , cada um segurando a mão do outro e juntos vencendo cada dia essa batalha para 

que possam enfim estar com as pessoas que amam , o apoio Emocional para esses 

profissionais maravilhosos que estão na linha de frente é fundamental além da sobrecarga 

de trabalho, cansaço físico acaba tendo um desgaste pessoal muito grande 

 Na minha opinião e muito importante ser empática, pois só nos colocando 

no lugar do outro que podemos perceber o sofrimento, a angustia, o desespero, o isolamento 

entre outros, a empatia na minha opinião e a parte mais importante que um trabalhador pode 

exercer para atender melhor as pessoas, isso em qualquer profissão e em qualquer momento 

da vida 

 Não somente neste momento, mas em todo nosso cotidiano a empatia é 

uma qualidade que devemos ter, ou ao menos buscar ter, mediante a situações difíceis 

devemos nos colocar no lugar do outro e imaginar o que faríamos em determinada situação, 

a falta de empatia nos leva a muitos julgamentos que são extremamente desnecessário, 

ainda mais em um momento como este. 

 A empatia é fundamental, é necessário saber se colocar no lugar do 

próximo para atender com excelência, principalmente quando se trata de saúde. 

 Acredito se colocar no lugar do outro e ajudar, dá forças para continuar 

a batalha contra o covid-19, saber que o outro se importa com você e que está com você 
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pra o que der e vier faz a caminhada valer a pena! 

 É muito importante o profissional da enfermagem ser empático. Pois em 

situação como a que vivenciamos é imprescindível se colocar no lugar do outro, 

compreendendo sua situação emocional e física. 

 Sempre se colocar no lugar do outro, não tratar ninguém com 

julgamentos, prestar um atendimento humanizado no geral, entender a dor do outro, e 

principalmente buscar formas de amenizar dores e desconforto. 

 Sem dúvidas alguma, será de grande importância!!! Visto que nem todos 

possuem a capacidade de se colocar no lugar do outro! E muitas instituições visam o 

colaborador como "número". Nesse momento que estamos cuidando e nos arriscando a ser 

a próxima vítima do covid-19, estamos carentes de olhares cuidadosos, amparadores, 

acolhedores ! 

 Se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma 

como ela pensaria, ou agir nas mesmas circunstâncias 

 
Expressões como colocar-se no lugar do outro, acolher, solidarizar, aparecem com 

frequência nessas frases. 

 Empatia é a comunicação, prestando a assistência ideal para o paciente. 

 E um momento difícil que temos que fazer nossa parte e ser transmissor 

de informações para as pessoas se colocando sempre no lugar do paciente como se fosse um 

parente ou a sim mesmo , e como Enfermeiro utilizo essa ferramenta com minha equipe para 

ser maleável e flexível em ambos os sentidos como folgas conversando e trocando 

informações de saúde e bem estar tanto físico como mental, pois muitos tbm tem uma família 

a zelar e cuidar .... 

 

 Temos que ouvir sempre o paciente e se colocar na situação dele, prestar 

uma assistência de boa qualidade. 

 
 Empatia é fundamental como ferramenta pois, ajudará a entender a dor 

do paciente como um todo, vendo as necessidades que aquele paciente tem especificamente 

não enxergando somente a patologia e tratando os sintomas. 

 
Para Rogers (apud FONTAGALLAND E MOREIRA, 2012) a empatia faz as pessoas 

ouvir e serem ouvidas no contexto de suas experiências, e assim pode haver um crescimento mútuo. 

Para Borges (2020) a empatia tem 3 vertentes: cognitiva, emocional e preocupação 

empática, sendo a primeira a capacidade de se colocar no lugar do outro, a segunda é sentir o que o 

outro sente e finalmente a preocupação empática é entender que o outro precisa do cuidador. 

Na área na enfermagem, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) apontam 

competências no exercício da profissão entre elas destaca-se: 

Reconhecer a comunicação e o acolhimento como tecnologias indispensáveis 

do processo de trabalho da enfermagem, garantindo a privacidade, 

confidencialidade, o sigilo e veracidade das informações compartilhadas, na 

interação com o usuário, profissionais de saúde e o público em geral (BRASIL, 

2018). 
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Para Camelo e Angerami (2013) a criação da competência profissional está vinculada ao 

conhecimento teórico e ao processo de aprendizagem informal que ocorre em situações e espaços 

diferentes. 

Finalmente, com todas as respostas dos estudantes, fez-se uma nuvem de palavras, cujo 

resultados se expressa na figura 5. 

 
Figura 5. Nuvem de palavras com as respostas dos estudantes. 
 
 

 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho tinha como objetivo descrever o conhecimento dos graduandos de 

enfermagem do conceito de empatia no enfrentamento da COVID-19. Entendeu- se que os 

objetivos foram atingidos na medida em que as respostas dos 50 participantes, estudantes de um 

curso de graduação em enfermagem, conhecem o conceito de empatia, buscaram conhecer um 

pouco mais do momento em que se vive e da pandemia que assolou o mundo ao longo de 2020 até 

atualidade 

Entre os participantes, 42% estavam trabalhando diretamente no tratamento com pacientes 

de COVID-19 e entre os resultados concluiu-se que embora os estudantes conheçam o conceito de 

empatia e estudam o tema na sua grade curricular, já que as diretrizes curriculares do curso 

apontam para o desenvolvimento desta competência, nem sempre veem a empatia no ambiente de 

trabalho, pois verifica-se que para se ter esta competência é necessário uma auto reflexão e se 

colocar em condições apropriadas para analisar melhor as emoções e os sentimentos vivenciados 

pelos pacientes e assim estabelecer relações empáticas com eles. 
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É possível concluir que no enfrentamento de uma pandemia, com o sistema de saúde 

saturado, sem antecedentes para que se pudessem obter soluções mais acertadas, os enfermeiros 

sofreram pressões de muitos lados, mas, em muitos casos, não abandonaram a sua percepção de 

acolhimento, cuidado, e de se colocar no lugar do outro, conforme seus discursos aqui registrados. 

Como esta pesquisa teve um número de participantes restrito a uma instituição, sugere-se 

que novos estudos possam abranger um número maior de estudantes de modo a confirmar essas 

impressões aqui registradas. 
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