
DESAFIOS DA EQUIPE GESTORA DE SAÚDE NO COMBATE AO 
COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUÇÃO
Um novo coronavírus, denominado Síndrome da Angústia
Respiratória Severa - Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), deu origem a
uma epidemia respiratória aguda mundial no final de 2019. A
equipe de saúde está na linha de frente do combate ao COVID-19
e no epicentro da crise do coronavírus.

No entanto, estamos testemunhando níveis sem precedentes de
excesso de trabalho por parte de enfermeiros, profissionais da
gerência ou os mais diretamente envolvidos na resposta à
pandemia do COVID-19.

OBJETIVO
Retratar os desafios enfrentados pela equipe gestora de saúde de
um serviço hospitalar de nível secundário, frente a pandemia de
COVID-19.

MÉTODO
Estudo descritivo, quantitativo e do tipo relato de experiência.

RESULTADOS
O resultado mostrou os desafios enfrentados pela equipe gestora
de saúde quanto ao treinamento e qualificação dos profissionais e
dimensionamento de recursos humanos, no período de fevereiro
de 2020, em um hospital público do interior o Estado de São
Paulo. Foram apresentadas as dificuldades enfrentadas para
realizar o treinamento do pessoal frente ao uso dos EPIS e
dimensionamento dos profissionais de enfermagem.

CONCLUSÃO
A escassez de EPIS e de profissionais qualificados, a alta carga
de trabalho da equipe de enfermagem e o adoecimento dos
trabalhadores da linha de frente, foram os principais desafios que
o serviço de saúde enfrentou com a pandemia.

Logo, a equipe gestora de saúde deve dispor de estratégias que
visem a promoção da segurança da equipe de enfermagem para o
seu bem-estar garantindo indiretamente a qualidade e segurança
do atendiemento ao paciente.
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