
No dia 12 de maio, dia da enfermagem, foi realizada
através do Canal TV FESF no youtube a web palestra com
o tema: E a saúde mental da equipe de enfermagem em
tempos de pandemia? Desafios e possibilidades. A web foi
apresentada por Marina Passos, psicóloga clínica e
hospitalar, profissional de referência na UTI geral adulto 2
do Hospital Geral Roberto Santos. 
A psicóloga desenvolveu ações de humanização e
cuidado com a equipe multidisciplinar, a fim de reduzir os
impactos emocionais do advento da pandemia, atuando
como mediadora em grupos de acolhimento aos
profissionais do HGRS que apresentavam algum nível de
sofrimento psíquico em decorrência da pandemia da Covid
19. 
“A enfermagem sustenta o hospital, ocupam todos os
lugares e espaços e merecem o reconhecimento pelo
trabalho que desempenham, por isso é uma alegria
compartilhar o que vivem e têm vivido no Hospital Geral
Roberto Santos em tempo de pandemia, em tempos tão
difíceis, em que estão todos estão vulneráveis”, destacou. 
Em março de 2020 foi decretada o estado de pandemia, a
psicóloga lembrou as mudanças no estilo de vida, e nos
processos de trabalho, com a intensificação do cuidado
com os uso de EPIS (utilização de máscara e face shield
intensivamente), e alteração da rotina nas atividades
hospitalares. 
Outro ponto, delicado e doloroso desses novos tempos
estão os óbitos crescentes.

Sobre os impactos do COVID-19 pouco ainda foi
produzido, segundo Marina. A pesquisadora traz dados
de outras pandemias como a do ZikaVírus, Ebola,
SARS-CORS que apresentaram uma elevação nos
índices de depressão, ansiedade, estresse, tentativa
de suicídio, transtorno de estresse pós-traumático que
demonstra o impacto na saúde mental dos
trabalhadores da saúde e da população geral. 

Weblive “E a saúde mental da equipe de
enfermagem em tempos de pandemia? 
Desafios e Possibilidades” é realizada no 
Dia da Enfermagem no Youtube da TVFESF

O medo da morte, das perdas que começaram a fazer
parte do dia a dia, e começamos a vivenciar isso na
pele o tempo inteiro, antes os profissionais tinham que
lidar com a morte dos pacientes, agora a gente
começa a lidar com grande risco da nossa própria
morte, diante da exposição no local de trabalho, risco
de contaminação gerando um grande impacto na
saúde mental em relação aos dados.
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Um estudo ainda em desenvolvimento pela Fiocruz,
com profissionais de saúde, ouviu 1.829 e 80% deles
disseram que tiveram algum problema de saúde
mental ao longo do último ano. Apesar do tempo
lidando com pacientes com covid-19, mais de dois
terços (69%) dos profissionais disseram não se sentir
preparados para lidar com a pandemia. A grande
maioria, 87%, disse sentir medo e 67% ansiedade.
Outros sentimentos presentes foram cansaço (58%) e
tristeza (50%) e apenas 19% disseram ter tido algum
tipo de suporte de saúde mental. 
Realizada uma pesquisa no HGRS, através de um
questionário para todos os profissionais, com o
objetivo de avaliar e identificar o nível de sofrimento
em seus processos de trabalho durante a pandemia.
Considerando que o HGRS é o maior hospital da
região norte/nordeste, apenas 100 trabalhadores
responderam ao questionário da pesquisa de
avaliação. Desses 100 questionários respondidos,
34% foram respondidos pelas técnicas de
enfermagem e enfermeiras. Sendo 39% apresentaram
em suas respostas medo frequente de estar em um
ambiente hospitalar naquele momento e 36%, traz
uma percepção de perigo latente de contaminação
pelo vírus. 

Sintomas:
·33% daqueles que responderam ao questionário,
apresentavam frequentemente alterações de humor,
distúrbios de apetite e do sono, sensação constante
de medo, irritação e insegurança. 
·Podemos observar também, aumento do consumo de
substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, álcool,
tabaco e outras drogas de prazer momentânea , mas
logo depois vem um rebaixamento. Elevação dos
níveis de ansiedade, transtorno de ansiedade
generalizada, casos de depressão, síndrome de
burnout, que é um esgotamento físico e emocional em
decorrência do acúmulo de trabalho. 
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Marina listou também os fatores protetores, que
podem , em alguma medida, minimizar o impacto na
saúde mental desses trabalhadores.
 
1-Perceber o significado do trabalho, a importância do
“meu trabalho” nesse momento histórico, é algo que é
protetor.
2-Compreender nossos limites, não somos super-
heróis, estamos “funcionando” da melhor forma
possível para o momento.
3-Reconhecer sinais e sintomas de sofrimento
psíquico, buscar ajuda especializada, fortalecer a rede
de apoio, os colegas de trabalho. No HGRS,
instituímos o anjo cuidador, um trabalhador, de forma
oculta ,escolhido através de sorteio, cuidava de “seu”
protegido, ao longo das semanas, com demonstração
de cuidado. 
4-Reforçar o autocuidado, manter rotina de sono e
alimentação, realizar ou manter as atividades físicas
regulares faz com que tenham experiências de alívio,
de relaxamento, evitando o uso de substâncias
psicoativas lícitas e ilícitas. 
5-Momentos de parada durante plantão,  para
conversar com o colega, tomar um café, rir, é
importante, é vital pra quem trabalha na UTI. Criamos
também um espaço onde disponibilizamos material
para quem pudesse pintar, desenhar é uma forma de
redução de estresse, são necessários os momentos
de lazer e contato com a natureza. 

Coisas simples, que exigem da gente
mudanças nos hábitos e no cotidiano, mas
que podem colaborar pra dar uma maior
sensação de bem-estar e nos sentirmos
cuidados. 



A web palestra com o tema: Avaliação da qualidade
do Acolhimento com Classificação de Risco em um
serviço de emergência da Bahia, foi transmitida ao
vivo no final do mês de maio (27), através do canal do
youtube da FESF-SUS. A web foi apresentada por
Thais Marins, enfermeira do Serviço de Acolhimento
com Classificação de Risco (ACCR) do Hospital Geral
Clériston Andrade (HGCA), especialista em
Enfermagem do Trabalho, e mestranda do programa
de Mestrado Profissional em Enfermagem da
Universidade Estadual de Feira de Santana.
Thais relatou na web, o processo de implantação do
ACCR, na emergência do HGCA, que faz parte do seu
objeto de pesquisa no mestrado. “Busco avaliar a
qualidade do programa de ACCR em um serviço de
emergência da Bahia, e conto com o apoio da
professora doutora e orientadora Silvone Santa
Bárbara”, destacou a pesquisadora. 
O cenário comum era de pessoas com suas
necessidades, sem atendimento no tempo adequado,
longa espera, e até agressão verbal aos profissionais
de saúde, que trabalhavam sem organização, com a
velha prática da triagem, gerando a não resolubilidade
para o paciente.  A pesquisadora afirma que “O ACCR
é um dispositivo que veio para melhorar a vida do
usuário, como também do trabalhador em saúde,
principalmente da equipe de enfermagem, que
trabalha diretamente nas portas de entrada das
unidades de saúde”. 

Avaliação da qualidade do ACCR em
emergência é tema de Weblive 

A pesquisadora abordou na weblive, alguns aspectos
da Política Nacional de Humanização, enfatizando
como uma política transversal e não um programa e
que atravessa as diferentes ações e instâncias
gestoras do SUS, implica em traduzir os princípios do
SUS, orientar as práticas de atenção e gestão do
SUS, a partir da experiência concreta do trabalhador e
usuário, construindo um sentido positivo de
humanização. 
Thais ressalta que o ACCR é um instrumento
reorganizador dos processos de trabalho, tornando o
serviço mais ágil e eficaz através da aplicação de um
protocolo, que vai garantir uma prioridade no
atendimento. Em sua apresentação, a pesquisadora
abrodou dois protocolos, o de Manchester, e o
protocolo da SESAB, que utilizou como base
protocolo Manchester. 
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Nenhum paciente poderá ser
dispensado sem ser acolhido ou

atendido, ou seja, sem classificação
devendo ser encaminhado de forma
responsável a uma unidade de saúde

de referência. 
 

Em seu projeto de pesquisa do mestrado, Thais avalia
o grau de qualidade do ACCR na emergência do
HGCA, a profissional realizou um levantamento dos
estudos sobre avaliação em saúde, e encontrou 91
produções científicas, mas somente três estudos,
estavam relacionados com o objeto da pesquisa. “É
escasso o registro da avaliação do grau de qualidade,
alteração dos processos de trabalho, ainda são
poucos, é importante realizar esses registros para
servir de base para outros estudos, para outras
unidades que estão implantando ou implementando o
ACCR”, avaliou a pesquisadora.
Os estudos ainda não foram concluídos, certamente
será tema de uma próxima weblive!
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Confira aqui o protocolo da SESAB. 
http://www.saude.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2017/06/protocolo_classificacaoderi
sco_jun_2017.pdf

 

Perdeu esta weblive?
Clica para conferir!
https://youtu.be/IXKmgYyd5oY

http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/protocolo_classificacaoderisco_jun_2017.pdf
https://youtu.be/IXKmgYyd5oY


Com o objetivo de reabilitar pessoas idosas, com
idade igual ou superior a 60 anos, em situação de alta
hospitalar por agravamento da Covid-19 e oferecer
apoio matricial para as equipes de saúde que atuam
na Atenção Básica, a Secretaria da Saúde do Estado
da Bahia (Sesab) implanta o Ambulatório Pós-Covid
no Centro de Referência Estadual de Atenção à
Saúde do Idoso (Creasi).
O centro já está realizando o agendamento através do
número (71) 9 9692-4807 (via WhatsApp), o paciente
faz o cadastro encaminhando a foto da carteira de
identidade, do CPF, do comprovante de residência, do
cartão SUS e do relatório de alta hospitalar do
internamento pela Covid-19. Para os pacientes que
residem no interior, é a equipe da Atenção Básica
quem faz o contato e solicita o matriciamento.
Apoio Matricial.
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Sesab implanta
Ambulatório Pós-Covid
para idosos
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O matriciamento disponibilizado pelo Creasi assegura
apoio técnico especializado às equipes e profissionais
de saúde que atuam na Atenção Básica. “Os
profissionais de referência do território e os
profissionais do Creasi compartilham os seus saberes,
ampliando a resolução dos problemas e o cuidado da
pessoa idosa. Contribuindo, assim, para a
organização de uma linha de cuidado contínua”,
ressalta a diretora do Centro.

Texto e Imagem: 
 Ascom SESAB

 



“Faremos busca ativa dos pacientes
internados e, por meio de solicitação

da equipe multidisciplinar,
realizaremos as práticas nas unidades

em que se encontram, seguindo os
protocolos de segurança”,

A partir de junho, os pacientes da pediatria e
neonatologia do Hospital Geral Roberto Santos
(HGRS) poderm desfrutar de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICs). Isso porque o
serviço de fisioterapia da instituição iniciou a oferta –
às segundas e terças, pela manhã e tarde, e em
alguns dias dos finais de semana – shantala, yoga
para crianças, yoga para cuidadores,
auriculoacupuntura e meditação.

Desde 2018, as PICs já são oferecidas para os
pacientes adultos internados nas enfermarias. Com
a ampliação, além dos bebês e crianças internados,
serão atendidos pais e acompanhantes que
necessitem desses recursos.

Hospital Roberto Santos oferece
shantala, yoga, auriculoacupuntura
e meditação para bebês e crianças
internados.
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Todos os pacientes – bebês, crianças e/ou
cuidadores – passam por avaliação prévia a fim
definir o melhor recurso, de acordo com a condição
de saúde de cada um. “Faremos busca ativa dos
pacientes internados e, por meio de solicitação da
equipe multidisciplinar, realizaremos as práticas nas
unidades em que se encontram, seguindo os
protocolos de segurança”, conta Viviane Pereira,
coordenadora do serviço de fisioterapia do HGRS. 

Texto: 
 Ascom HGRS

 



Inspirado em histórias de pacientes internados no
Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), o livro ‘Vai
como pode: poesia ou saudade’, escrito pela
enfermeira Carolina Miranda do Espírito Santos, foi
lançado em 20 de maio , pela editora A Arte da
Palavra. A obra traz um compilado de poesias que
nasceram a partir da observação do cotidiano da
enfermaria 2A da unidade – destinada a pacientes
assistidos pelas áreas de neurologia e hematologia.
Carolina Miranda, autora do livro, é também
idealizadora do ‘Cantinho da Leitura’ no HGRS. Trata-
se de uma biblioteca solidária para acompanhantes e
pacientes internados no hospital.
“Minha avó me falava ‘vai como pode’. Lembrei disso
e comecei a falar com as pessoas e pedir doações.
Rapidamente, o projeto cresceu. Recebemos livros de
enfermeiras, médicas, pacientes, alunos dos cursos
de direito e libras”, conta a enfermeira, que
acrescenta: “eu queria fazer algo para que os
pacientes e acompanhantes ocupassem o tempo livre
sem que precisassem ficar ‘presos’ aos celulares”.
Aconteceu a live de lançamento de ‘Vai como pode:
poesia ou saudade’, com Carolina Miranda, no perfil
@editora_aartedapalavra no Instagram. Informações
adicionais podem ser obtidas no site
www.aartedapalavraeditora.com.

Minha avó me falava ‘vai como
pode’. Lembrei disso e comecei a

falar com as pessoas e pedir
doações. Rapidamente, o projeto

cresceu. Recebemos livros de
enfermeiras, médicas, pacientes,
alunos dos cursos de direito e
libras”, conta a enfermeira,

Enfermeira da FESF que atua no
HGRS lança livro de poesias
inspiradas em pacientes 

Av. Estados Unidos, 161, Edf. Suerdieck, 8º andar, Comércio - CEP: 40010020
Tel: (71) 3417-3506 | ascomfesf@gmail.com | www.fesfsus.ba.gov.br 

Boletim Informativo nº 24 |  Ano VIII 
3º Trimestre do 14º Termo Aditivo

31 de maio de 2021

Texto: 
 Ascom HGRS

 

https://www.instagram.com/editora_aartedapalavra/
http://www.aartedapalavraeditora.com/

