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experiencia 

                                                                                                        Alaíde Coelho Bastos 

 

A pandemia do covid-19 trouxe grandes desafios e medo para o mundo, 

gerando grandes angustia entre muitos profissionais de saúde, dentre estes pode-se 

destacar o trabalho dos profissionais da enfermagem, onde assumiram um notório papel 

na assistência desde os cuidados para os pacientes infectados como para a prevenção no 

período de imunização. 

De acordo com Kelvin e Rubinho, (2020), transmitir segurança aos pacientes 

era primordial durante esse período. Porém, o impacto com o aumento do desgaste 

psicológico é uma consequência inevitável. É possível que sintomas psiquiátricos sejam 

intensificados em indivíduos com doença mental pré-existente. Os sentimentos de 

angustia e ansiedade podem ser intensificados, além de outros problemas emocionais que 

poderão ser desenvolvidos mais adiante. 

O município de Umirim se enquadra no perfil do município pequeno com 

cerca de 20 mil habitantes, assim como os demais sofreu com as consequências da 

pandemia, perdendo um número significativo de pessoas em decorrência dessa doença. 

Os profissionais tiveram que se adequar as situações emergenciais que a 

pandemia exigia, levando o esgotamento físico e também emocional, foram grandes 

dificuldades enfrentadas desde as capacitações como a necessidade de materiais de 

trabalho escassos em decorrência da falta de insumos. 

Devido as demandas decorrentes da situação emergencial que o município 

apresentou, a enfermagem   teve que adotar práticas capazes de intensificar e melhorar 

para responder aos problemas decorrentes da necessidade de saúde do município. Isso 

aconteceu principalmente por se tratar de uma doença nova, e parte desses problemas 

esteve relacionada à força de trabalho em saúde, como a escassez de profissionais e 

adoecimento tanto físico como emocional. 

Para Marinelli e Silva (2016), durante o desenvolvimento da SAE e do 

Processo de Enfermagem, estes profissionais se deparam com fatores que exigem 

adequação à realidade de cada instituição de saúde, ou seja, de conhecimentos para lidar 

com cada situação. Com isso, a equipe treinada desenvolve mais rapidamente o 



 
 

conhecimento individual e coletivo para lidar com pacientes em situação de risco e falta 

de equipamentos necessários para a realização de cuidados de enfermagem. 

O papel do profissional de enfermagem no controle da transmissão de covid-

19 no município de Umirim merece destaque por se tratar de um município pequeno e 

com grandes problemas de recurso, o hospital teve  que s e adequar as novas necessidades 

como uma ala de isolamento para receber os pacientes infectados ou suspeitos, as equipes 

das unidades básicas de saúde também tiveram seu papel importante nesse período onde 

foi instalado o programa de acompanhamento de casos por via telefônica e os 

profissionais usavam seus próprios telefone par prestar assistência e realizar o 

monitoramento diário dos pacientes, tronando possível o isolamento daquele individuo 

do restante das pessoas e levando informações e até mesmo um conforto para o paciente. 

Dessa forma pode-se afirmar que, o profissional de enfermagem tornou-se 

companhia diária para o paciente. Endo essa equipe um veículo dos cuidados, desde a 

assistência hospitalar como o banho do leito, à administração das medicações e, 

geralmente, proporcionava a comunicação entre os doentes e médicos ou a família. 

Mesmo acontecendo a comunicação por via telefônica com a família, os pacientes 

transferiam seus sentimentos para a equipe de enfermagem, e assim, os profissionais se 

tornavam muitas vezes as pessoas mais próximos. Desta forma, a relação entre a equipe 

de enfermagem e os pacientes se estreitam, contribuindo para diminuir a sensação de 

abandono sentida pelos pacientes que precisaram se afastar dos seus entes queridos e até 

mesmo dos profissionais que muitas vezes precisam se isolar da família para protege-las. 

Dessa forma podemos destacar que a gestão de Umirim se engajou nos 

processos de cuidados aos usuários do SUS. Mesmo com lacunas que não foram 

preenchidas, entre eles o suporte familiar e comunitário, o município se mostrou 

resolutivo principalmente amparando os casos graves. 

Podemos destacar o avanço do município em relação a vacinação s tornando 

o primeiro no ranque de vacina em crianças, onde a equipe de enfermagem não poupou 

esforço para alcançar a população com os imunizantes disponíveis, desde estratégias de 

locais de vacinação como se locomovendo moto, canoas ou a pé para realizar a 

imunização de sua população. 

Destaca-se que além do que foi citado, os pacientes confiaram totalmente nos 

profissionais que estavam os assistindo. Acreditaram nas informações corretas, baseadas 



 
 

no conhecimento científico, contribuindo para diminuir os dias de seu internamento 

hospitalar. 
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