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Introdução: Nos últimos 6 meses foi observado o quanto a SARS-CoV-2 (Covid-19),
desestruturou psicologicamente os profissionais da saúde. No meio de tanta insegurança
e medo,  os líderes das equipes de enfermagem que estão no enfrentamento contra a
Covid–19,  amenizam o ambiente  de trabalho realizando  estratégias  emocionais  para
manter as equipes de enfermagem de cabeça erguida e não perderem o foco que é salvar
vidas. Aqueles que estão na linha de frente, aqueles que mesmo com medo sempre estão
prontos para começar o dia realizando os cuidados de enfermagem. 

Objetivos: Demonstrar as estratégias de apoio emocional aplicadas com as equipes de
enfermagem na Unidade de Internação Covid19.

 Método: A enfermeira-líder apresentou  a equipe de enfermagem, uma atividade lúdica
no qual cada técnico deveria escrever na luva, uma palavra de otimismo com a inicial de
seu primeiro nome e a estratégia era de não esquecer a palavra, utilizar a intenção da
palavra nos cuidados com o paciente durante todo o período de trabalho e apresentá-la
ao  final  do  plantão.
     Os técnicos de enfermagem relataram as palavras escolhidas em voz alta no final do
plantão, que foram: Fé, Esperança, Respeito, Delicadeza e Vitória; e descreveram quais
as atividades que desenvolveram com a intenção da estratégia proposta.  

Resultados: A equipe de enfermagem foi receptiva com a estratégia de apoio emocional
e relata que a atividade contribuiu para amenizar as tensões do plantão. Verificou-se que
todos  os  profissionais,  mesmo  com  as  preocupações  do  plantão,  lembraram-se  das
palavras  escolhidas,  sendo  apenas  uma  técnica  de  enfermagem  que  esqueceu
completamente  a  palavra  e  confirmou  que estava  preocupada  com a  rotina  de  suas
atividades  diárias.  A  equipe  avaliou  a  atividade  como  características  que  estavam
guardadas na mente, pois o medo de se proteger e o medo de acolher o paciente, era
maior do que demonstrar essas cinco atitudes. 

Conclusão: Através  da  estratégia,  conclui-se  que  as  atividades  cotidianas  no
atendimento a pacientes portadores de Covid-19, distraem o emocional dos profissionais
de enfermagem, sendo que o distanciamento através de atividades lúdicas, colaboram
para a assistência com qualidade e humanizada.

 

 

    

 

 

 

 


