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Introdução
A descoberta de um vírus altamente contagioso no final de 2019 colocou as principais lideranças políticas mundiais em estado de alerta, e
a falta de soluções eficazes como tratamentos e vacinas aponta para o isolamento social como uma das medidas mais importantes para o
combate ao vírus1. O planeta sofre os efeitos dessa crise global, além da política, economia e dos infectados, existe a preocupação com a
saúde física e mental das pessoas1-2. Os profissionais da área da saúde estão na linha de frente no combate pandemia tendo grande
impacto na saúde mental no sentido dos enfrentamentos psicológicos, medo de ser infectado e infectar outras pessoas, podendo gerar
sintomas de ansiedade e depressão3.

Objetivo
Relatar ação de integração dos profissionais da área cirúrgica, como estratégia de apoio de grupo durante a pandemia da COVID-19.
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Método
Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado em hospital privado de grande porte de Porto Alegre/RS.

Resultados
As ações foram organizadas de forma a reunir os colaboradores da Central de Material Esterilizado, Centro Cirúrgico e Sala de
Recuperação em um “momento” de encontro em todos os turnos antes de iniciar sua jornada de trabalho com a coordenação e
chefias. Em um ambiente democrático, atividades de descontração foram orientadas e desenvolvidas. Essas atividades articulavam a
interação dos profissionais como suporte emocional para minimizar os efeitos psicológicos negativos causados pela COVID-19. Neste
momento havia o repassasse de informações a respeito de como estava sendo preparado o hospital para receber o enfrentamento da
COVID-19, repassado a situação de caso suspeitos/confirmados, como seriam atendimento a esses pacientes, a importância no uso
dos Equipamentos de Proteção Individual. Foi disponibilizado pela instituição apoio psicológico e antecipação de férias para quem
optasse e logo após colaboradores relatavam palavras de tranquilidade e conforto para seu coração e mente.
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optativo

Resultados
Através desse envolvimento entre chefia e colaboradores, por
meio de atividades lúdicas desenvolvidas para auxílio e suporte
a saúde mental dos participantes. Nestes encontros foram
abordados questões espirituais, religiosas, sentimentais, vídeos
de familiares, introduções musicais, palavra de conforto,
carinho e narrações motivacionais. Das ações pôde-se observar
uma integração voluntária e participação ativa dos
colaboradores. Esse processo gerou uma potencial união, que
alinhou cargos, funções e crenças, diante de um único objetivo:
cuidar de vidas com excelência.
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Concluso
As atividades de inter-relação realizadas na área cirúrgica impactou no enfrentamento do grupo de colaboradores que receberam
uma importante intervenção psicológica, mental, emocional e espiritual, capaz de amenizar problemas como: estresse, solidão, medo
de ser infectado e infectar outras pessoas. Percebe-se que o grupo tornou-se mais equilibrado e seguro, em relação aos medos e
dúvidas presentes no início da pandemia da COVID-19.
.
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