
A Pandemia de COVID-19 mostra aos brasileiros a
importância das condições de trabalho e
reconhecimento dos profissionais da saúde, tão
importantes neste momento de crise, além disso,
reforça e sustenta a importância do Sistema Único
de Saúde – SUS.
 
Destacamos e reconhecemos o empenho de todas
(os) as (os) profissionais de saúde da FESF que
estão contribuindo de forma ímpar na tentativa de
minimizar os efeitos desta pandemia em cada
unidade de saúde, propondo a união de esforços
entre o serviço e a comunidade. No entanto estes
profissionais são particularmente susceptíveis a
infecção, no Brasil, bem como em outros países,
milhares de profissionais de saúde foram afastados
das atividades profissionais por terem adquirido a
infecção e muitos morreram em consequência da
COVID-19. Os dados das equipes de profissionais
de saúde na linha de frente de atendimento de
casos de COVID-19 mostram exaustão física e
mental, dificuldades na tomada de decisão e
ansiedade pela dor de perder pacientes e colegas,
além do risco de infecção e a possibilidade de
transmitir para familiares. Assim, garantir
acolhimento e assistência para as demandas em
saúde destes  profissionais são fundamentais. 
 
Diante da necessidade de coletar informações para
subsidiar a tomada de decisão e consolidação das

estratégias de enfrentamento à expansão da COVID-19,
o Núcleo de Gestão de Pessoas, através do serviço de
saúde ocupacional, em parceria com a gestão dos
serviços, iniciou em abril  o acolhimento e monitoramento
dos casos sintomáticos e assintomáticos entre os
trabalhadores da FESF. A FESF conta com o quantitativo
de 1675 trabalhadores nos diversos serviços e o Núcleo
de Gestão de Recursos Humanos (NUGEP) e vem
sistematizando e acompanhando os dados desde então.

Fluxo de atendimento
A Gestão do Trabalho da SESAB, Núcleos de Gestão do
Trabalho e Educação na Saúde (NUGTES), na gestão
direta, e Serviços de Saúde Ocupacional, na gestão
indireta, em consonância com a Política Estadual de
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do SUS Bahia
(PEGTES) e a Política Estadual de Humanização da
Atenção e da Gestão do SUS Bahia (PEH),realizam,
ações compartilhadas e complementares de suporte
também para os trabalhadores FESF, quando suspeita
de COVID. 
 
Os trabalhadores lotados nas unidade de saúde da rede
própria do estado da Bahia, quando sintomático e/ou
suspeita de COVID preenche a autodeclaração no portal
do RH Online da FESF, onde relata os sintomas ou relata
contato com pessoa positivada confirmada ou envia o
atestado médico caso o tenha.
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Monitoramento
Trabalhadores FESF
com suspeita da Covid-19



O gestor do serviço então valida as informações no
portal RH e encaminha para a NUGEP realizar o
monitoramento. A responsável pela saúde
ocupacional entre em contato com o trabalhador,
acolhendo sua demanda, tirando as dúvidas e
realizando agendamento com por telemedicina,. O
serviço de medicinal ocupacional da NUGEP/FESF
realiza acompanhamento e monitoramento deste
trabalhador até sua alta, quando o trabalhador retorna
para desenvolver suas atividades na unidade. 
 
Até o momento, foram monitorados 248 
 trabalhadores , sendo que 146 testaram positivo, 77
negativo e 25 não fizeram exames. Destes, 248
trabalhadores, 53 são  enfermeiros do serviço PNH ,
sendo  que 27 enfermeiros testaram negativo , 24 com
resultados positivo e 02 não fizeram o  teste.

Ações complementares
Desde o início da pandemia do novo coronavirus o
Núcleo de Gestão de Pessoas da Fundação Estatal
Saúde da Família implantou uma série de ações
voltadas para promoção da saúde do trabalhador,
tanto para monitorar e acompanhar os trabalhadores
com sintomas ou que testaram positivo para a COVID-
19, quando para assistir os trabalhadores com ofertas
complementares. 
O NUGEP disponibilizou para os trabalhadores um
novo canal de comunicação através do site
http://www.fesfsus.ba.gov.br/covid19/, além do
Portal RH online. 

O acesso é simples e totalmente remoto e 
 acompanhado pela técnica de segurança do trabalho
do Nugep.

Todos os trabalhadores contactados elogiaram a
iniciativa da FESF para este cuidado e acolhimento 
 de seus trabalhadores.

A psicóloga Luiza Sanches, residente do Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde da Família em
período de estágio eletivo na FESF-SUS, vinculado

ao Núcleo de Gestão de Pessoas da FESF-SUS
ofereceu serviço de acolhimento psicológico
direcionado aos trabalhadores da FESF-SUS em
situação de afastamento e isolamento domiciliar no
contexto da pandemia do novo coronavírus. 
Com objetivo de proporcionar um espaço de escuta
para que os trabalhadores da FESF-SUS possam
expressar sentimentos, emoções, percepções, etc.,
presentes no processo de afastamento e de
isolamento social a fim de reduzir impactos negativos
sobre sua saúde mental, tanto no presente quanto nos
desdobramentos psíquicos pós-pandemia.Está ação
foi realizada tanto para os trabalhadores monitorados
nos casos suspeitos ou confirmados de COVID
quanto para os que sinalizaram necessidade de um
cuidado com a saúde mental 

O levantamento dos casos a serem assistidos foi
realizado pela Técnica de Segurança do Trabalhado
do NUGEP, Lidia Amorim, e em seguida, assim como
de maneira passiva para quem manifestasse interesse
e assim eram  agendadas as sessões.
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A retaguarda clínica multiprofissional do aplicativo
Monitora COVID-19 (Projeto desenvolvido através de
Convênio de Cooperação Técnica entre a FESF, a
Novetech e a Core; Aditivo ao Acordo de Cooperação
Técnico-Científica nº 002/2017, celebrado entre a
Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI)
do Estado da Bahia e a FESF e Termo de
Cooperação entre a FESF e o Consórcio Interestadual
de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste), iniciou
o atendimento aos usuários cadastrados neste
referido aplicativo em abril deste ano. 
A proposta de desenvolvimento deste Projeto surgiu a
partir da necessidade de apoiar governos e sociedade
civil no combate à pandemia da COVID-19, diante da
percepção de que a ciência, tecnologia e inovação
são partes essenciais para o fortalecimento e
desenvolvimento dos sistemas públicos de saúde,
além de estar em conformidade com a Missão da
FESF-SUS: “Produzir soluções inovadoras para o
SUS”.
Destacam-se os seguintes benefícios alcançados:
Oferta de informações qualificadas de saúde à
sociedade; Orientação aos usuários sobre medidas de
autocuidado, reforçando a necessidade de isolamento
social; Melhor capacidade de monitoramento da
evolução da pandemia nos territórios e de
planejamento das ações de combate à COVID-19
pelas gestões estaduais e municipais; Orientação aos
usuários, sobre a busca ao serviço de saúde, quando
avaliada a real necessidade, qualificando a demanda
aos serviços de saúde; Redução de idas
desnecessárias aos serviços de saúde e menor risco
de contágio entre usuários e trabalhadores da saúde;
Avanço do uso eficiente de tecnologias de informação
e comunicação nos processos de gestão e de cuidado  
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Estruturação da retaguarda
clínica do APP Monitora
COVID-19

do Sistema Único de Saúde; Melhoria da imagem do
SUS na sociedade; Consolidação e fortalecimento da
imagem da FESF como instituição produtora de
inovação para o SUS, na Bahia e no Nordeste. 
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No dia 29.05 a FESF lançou um site
www.fesfsus.ba.gov.br/covid19

No dia 28.06 foi lançado um
card da série “Você Sabia?”

No período de 08/04/2020 a 18/09/2020 foram cadastrados no APP Monitora COVID-19 um
total de 26.625 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e cinco) usuários do estado da Bahia. 
A partir dos sintomas e comorbidades sinalizadas pelos usuários através do preenchimento
de formulário disponibilizado pelo Aplicativo, este classifica o usuários em cores.Estas cores
irão apoiar a equipe da retaguarda clínica na condução dos atendimentos. Foram realizados
no período de 08 de abril a 18 de setembro de 2020, um total de 50697 (cinquenta mil
seiscentos e noventa e sete) atendimentos pela equipe de retaguarda clínica. Destaca-se um
maior número de atendimentos no mês de junho e um decréscimo deste número a partir do
mês de julho, com queda acentuada em setembro.



O APP Monitora COVID 19 também conta com a Retaguarda em Saúde Mental, um projeto desenvolvido em
parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Os atendentes do app realizam algumas
perguntas-chave, a partir das respostas, identificam a necessidade de encaminhamento à equipe interdisciplinar
denominada Rede de Apoio ao Bem-Estar. Esta equipe realiza o primeiro acolhimento, que pode acontecer
de 1 a 4 atendimentos. Dentre estes atendimentos, caso haja necessidade, é sugerido ao usuário do aplicativo,
que se dirija ao atendimento em serviço público de saúde, próximo a sua residência, e que atenda pessoas em
sofrimento psíquico. Além disso, há a possibilidade de que o usuário do Monitora COVID-19 seja atendido por
grupos de atendimento vinculados ao projeto já existentes no território (Grupo de Apoio Mútuo para
Ansiedade; Plantão Psicológico Online; Terapia Comunitária Integrativa; Acolhimento Psicológico ao
Profissional de Saúde e Atendimento à pessoa Surda).

A equipe da retaguarda clínica é majoritariamente
composta por residentes do Programa de Residência
da FESF-SUS. Algumas enfermeiras do serviço PNH ,
afastadas do serviço presencial, seja por fazerem
parte dos grupos de risco (gestantes) ou por
indisponibilidade de transporte intermunicipal para
deslocamento, também compõem a retaguarda clínica;
além de outros profissionais e residentes de
municípios que firmaram convênio de cooperação
técnica com a FESF.

Composição atual da equipe de Residência da FESF
cadastrada na plataforma de retaguarda clínica do
APP Monitora COVID-19:
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Atividades Educativas realizadas
pela equipe do Programa de
Residência da FESF-SUS:
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Série Você Sabia
Março, Abril e Maio

Dia Mundial de Zero Discriminação

Zero Discriminação é uma iniciativa que foi
lançada mundialmente em 2013 e
consagrou o dia 1º de março
como Dia de Zero Discriminação.

Racismo estrutural e a
COVID-19

A Associação Brasileira de Saúde
Coletiva recentemente publicou

uma nota defendendo que “a
população negra, em sua

diversidade, também é um dos
grupos de risco.

Higienize suas mãos!

O dia mundial de higiene das mãos, comemorado todos os anos
no dia 5 de maio, é uma data criada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) para reforçar o quanto é importante esse
hábito de higiene. E em tempos de pandemia, mobilizar pessoas
em todo o mundo com o propósito de aumentar a adesão à
higiene das mãos.



A brinquedoteca do Bobs está diferente. Depois de
passar um tempo fechada, em função das estratégias
de enfrentamento à Covid-19, o serviço foi retomado,
mas de forma itinerante. Passou a se chamar
Brinquedoteca Móvel e funciona, agora, com
intervenções nos próprios leitos, seguindo os
protocolos de segurança do Hospital Geral Roberto
Santos (HGRS).
O retorno da brinquedoteca acontece por se levar em
conta que o brincar é a principal atividade de vida
diária da criança. A ação é uma iniciativa da
coordenação de terapia ocupacional (TO-HGRS), com
apoio do serviço de nutrição (Senut-HGRS) e
orientação da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH-HGRS).
“O brincar, no contexto hospitalar, contribui para o
período de hospitalização, promovendo a
continuidade da estimulação das habilidades
cognitivas, sensoriais, sociais, motoras e do
desenvolvimento neuropsicomotor das crianças e
adolescentes. Favorecendo, dessa forma, uma
reaproximação da criança com o seu cotidiano extra-
hospitalar”, explica a terapeuta ocupacional Marilvia
Claudino.
As crianças e familiares mostraram-se receptivos a
esse momento."Adoro brincar. Gosto muito de ler e
pintar", conta a paciente Camille (9 anos), que
comemora a volta das atividades lúdicas na unidade
pediátrica do HGRS.

Em 6 de março de 2020 foi confirmado o primeiro caso de coronavirus no estado da Bahia, os casos
suspeitos seguem monitorados pela vigilância epidemiológica e os que apresentam sintomas da Covid-19,
são chamados de casos ativosDiante desta nova realidade a Rede Humaniza SUS-BA, articulada e integrada
através do Fórum de Apoiadores da Gestão e Humanização do Trabalho na Saúde (FAGHTS) , por meio dos
apoiadores/apoiadoras de humanização coordenados pela Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na
Saúde (DGTES), através da Coordenação Estadual de Humanização do Trabalho na Saúde (CHTS), estruturas
pertencentes a SUPERH/SESAB que vem desenvolvendo uma série de ações na potencialização do
acolhimento e práticas humanizadas nas unidades de saúde que prestam assistência aos usuários
portadores do novo coronavírus. Esses trabalhadores atuam como apoiadores  de humanização em seus
espaços de atuação, contribuindo para a operacionalização do princípio da transversalidade e o
fortalecimento de ações de humanização desenvolvidas nas unidades de saúde da rede própria da SESAB. 
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Brinquedoteca do HGRS está de volta, de modo itinerante

Texto e Imagens: Louise Cibelle - Assessora de Comunicação  - Hospital Geral Roberto Santos (HGRS)



Uma iniciativa de uma enfermeira do Hospital Geral
Roberto Santos (HGRS), em Salvador, tem
movimentado os corredores da ala 2A da instituição.
Trata-se do Cantinho da Leitura, que teve início com
uma caixinha de sapato com cinco livros doados pela
mãe de Carolina Miranda – a profissional responsável
pelo setor que cuida dos pacientes com demandas de
neurologia e hematologia –, e que hoje – cinco meses
depois – conta com 345 livros dos mais variados
gêneros literários.
Inspirada em uma frase que a avó Maria Celes
costumava repetir, Carolina decidiu fazer algo para que
os pacientes e acompanhantes ocupassem o tempo
livre sem que precisassem ficar “presos” aos celulares.
“Lembrei que ela me falava ‘vai como pode’ e comecei
a falar com as pessoas e pedir doações.
Rapidamente, o projeto cresceu. Recebemos livros de
enfermeira, médicas, pacientes, alunos dos cursos de
direito e libras. Nossa última doação foi do coronel
Rubem Mendes da Costa Neto, comandante do
Colégio Militar de Salvador, que doou uma literatura
brasileira vasta e também de pensadores”, conta a
enfermeira.

Os recados deixados no caderno de anotações do
Cantinho da Leitura são a prova de que Carolina
Miranda está no caminho certo. “A melhor coisa para se
fazer (sic) na madrugada foi esse Cantinho da Leitura”,
“Não me lembro de ter lido vários livros em tão pouco
tempo, estava enferrujada. Descobri que não ler um livro
ou até mesmo uma
história em quadrinhos acaba nos deixando meio vazias,
sem nexo” e “Show de bola, eu amei a ideia. Não sou
amante da leitura, mas confesso que a existência desse
cantinho tornou minhas tardes mais agradáveis” são
alguns dos depoimentos dos leitores.
É simples colaborar com o projeto, basta comparecer à
ala 2A do HGRS e depositar o livro a ser doado no
Cantinho da Leitura. Feito isso, só é preciso deixar
anotado o título da obra que está doando e o da que
está levando emprestado, se também for o caso.
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Enfermeira do HGRS cria
projeto de leitura para
pacientes internados

Texto e Imagens:
Louise Cibelle
Assessora de Comunicação 
Hospital Geral Roberto
Santos (HGRS)



Para além do uso de fármacos, pacientes do Hospital
da Mulher contam, durante a passagem pela unidade,
com doses de práticas integrativas e ações
humanizadas. As atividades são articuladas através da
Comissão de Humanização, a qual é composta por
equipe multiprofissional. Ações educativas, de saúde e
bem-estar fazem parte do cronograma diário de
atividades desenvolvidas pela equipe.
A comemoração de aniversários é uma destas ações.
A paciente Rizeli Matos, uma das beneficiadas com as
práticas humanizadas, completou 18 anos junto à
equipe. Profissionais de enfermagem, fisioterapeutas,
médicos, auxiliares administrativos e demais
profissionais cantaram os parabéns para a paciente,
agora maior de idade, e a levaram para o quiosque
localizado em uma área externa do Hospital, onde
Rizeli pôde sentir novamente o frescor do mar.
A mãe de Rizeli, Rosália de Jesus, acompanhou tudo
de perto. “Fiquei muito feliz e agradecendo a Deus.
Não tinha planejado que ela completasse 18 anos em
cima de uma cama, mas sei que Deus é o dono de
tudo. Foi um momento inesquecível para mim e para
ela!”, compartilhou dona Rosália.
Momentos de beleza, arte e musicoterapia também
são realizados na unidade. O serviço de Oncologia
Clínica promove, todas as semanas, a ‘Sexta Musical’.
De acordo com a coordenadora de enfermagem do
serviço, Milena Durães, a musicoterapia foi pensada
como uma forma de auxiliar a paciente no momento da
quimioterapia. “A música traz leveza, tranquilidade e se
mostra fundamental por ajudar a dispersar o processo
da doença”, explicou. 
Durante a pandemia, diante das restrições de visita e
da necessidade de isolamento devido ao novo
coronavírus (Covid-19), a unidade encontrou na 

utilização da correspondência escrita uma forma de
estreitar a distância e também auxiliar no enfrentamento
do processo de hospitalização das pacientes internadas.
Josefa de Jesus Santos foi uma das pacientes que
tiveram a surpresa de receber cartas. Acompanhada da
equipe multiprofissional na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), Josefa celebrou o dia do seu aniversário e, junto à
mensagem enviada pelos familiares, um cartaz com
fotografias lembrou a importância da data e do vínculo
também durante a hospitalização. “Gostei demais da
surpresa!”, contou Josefa, carinhosamente chamada
pela equipe de “Zefinha”.
Conforme a coordenadora de Psicologia do Hospital da
Mulher, Mariana Britto, o cuidado com a saúde
emocional dos que estão inseridos no atual contexto de
pandemia se torna ainda mais relevante e, para tanto, o
fortalecimento dos recursos internos para a travessia
deste momento se torna fundamental. “Por isso a gente
pensou nessa ação em que a família traz uma carta –
que a gente pode plastificar, higienizar e trazer para a
paciente com todo o cuidado -, para aproximar a família
da paciente nesse dia tão importante”, concluiu Mariana.
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Hospital da Mulher trabalha com
doses diárias de práticas
integrativas e humanizadas


