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As ações de Enfermagem demonstraram o quanto é importante a educação em saúde da população, além de nos deixar mais próximos dos pacientes, para atendê-los de uma forma mais adequada,

orientando e esclarecendo dúvidas conforme a demanda recebida. Mostrando que estas são de suma importância, para deixarmos a população tranquilizada e informada sobre tudo que vem acontecendo

neste novo cenário, ao qual estamos vivendo e tendo que nos adaptar constantemente.

Palavras Chave: Enfermagem; COVID-19; Atenção Primária à Saúde; Ações em Saúde.

Protocolo: 199

Eixo Temático: GESTÃO EM SAÚDE

INTRODUÇÃO
No Brasil existem 10.324.463 casos confirmados, e 249.957 óbitos, conforme dados registrados pelo Ministério da Saúde (Fev/2021), é o terceiro país do mundo, com mais casos de Infecção pelo novo

coronavírus Covid-19 (SARS-CoV-2), ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Neste fatídico cenário, podemos perceber o quão importante é estar próximo à nossa população, com o intuito

de prover acesso à informação e atenção à saúde. Segundo a Carta de Otawa de novembro de 1986, decorrente da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, define promoção da

saúde como: O processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo […] saúde é um conceito

positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas […] a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida

saudável, na direção de um bem-estar global. O texto descrito acima nos impulsiona a agir e realizar ações de enfermagem voltadas à atenção primária diante deste cenário mundial que estamos

enfrentando. Além do que a qualidade de vida é dimensionada pela saúde que é vital, para o desenvolvimento humano, social e econômico.

OBJETIVO
Promover ações de Enfermagem no território voltadas à prevenção contra COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo analítico, de abordagem quantitativa. Onde foram levantadas questões para análise, através das ações de enfermagem realizadas na atenção primária, voltadas à conscientização e

prevenção contra a COVID-19. Dentre estas, podemos citar as palestras educacionais online para professores da rede publica de educação. Além desta fizemos ações em faróis com cartazes e panfletos,

discorrendo sobre a Higienização das mãos e pessoal, da importância de utilização de máscaras e álcool. Entre as ações citadas acima, foram realizados testes rápido para detecção de Covid-19.

RESULTADOS

Pode se observar que existiam muitos anseios e incertezas relacionadas à pandemia causada pela

COVID-19, trazendo à população muitas dúvidas de como agir mediante esta situação tão

inesperada por todos.
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O gráfico ao lado nos mostra as resposta dos professores quanto ao

retorno às aula: dos 51 (cinquenta e um) professores que responderam o

questionaram on-line: 43% tem muitas incertezas quanto retorno às aulas;

18% questionam sobre a vacina para professores e alunos; 23% medo

quanto contraírem a doença; 14% nota-se ansiedade quanto ao retorno e

2% medo da morte por Covid19.

1. Gráfico resposta dos professores quanto ao retorno às aulas. São Paulo Nov.2020.

A enfermagem de forma conjunta com a equipe multiprofissional tem se empenhado para assegurar a população ações de prevenção e promoção à saúde em tempos de pandemia, levando à comunidade

ações extramuros como: vacinas em crianças com o calendário vacinal em atraso, testes rápidos Covid19, entregas de máscaras, álcoois gel, panfletos sobre higiene pessoal, orientações em faróis e em

domicílio sobre o Covid19, ), respeitando o distanciamento preconizado pelo Ministério da Saúde, nesta abordagem para distribuir panfletos, máscaras e álcool gel à população, e esclarecer dúvidas sobre

a doença. O acolhimento socioemocional dos professores de educação infantil, da rede pública de saúde, foi realizado através de uma palestra online, onde tivemos a participação de 51 (cinquenta e um)

professores, que responderam o questionário on-line com seguinte pergunta: o que mais angustia quanto o retorno às aulas.
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