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A pandemia da COVID-19 originado pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem se retratado como um grande desafio global.

Com o início do surto a epidemia foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 3 de

fevereiro de 2020 3. Adotar mudanças comportamentais para evitar o contágio. Gerando nas pessoas uma sensação de

ansiedade segundo Castillo1

Estudos demonstraram com a pandemia: sentimento frequente de tristeza/ depressão (40%), ansiedade e nervosismo

(50%). Entre os que não tinham problema de sono, mais de 40% passaram a ter e quase 50% dos que já tinham tiveram o

problema agravado. Neste momento da crise percebe-se que as pandemias não são apenas um fenômeno biológico, pois

afetam indivíduos e a sociedade em vários níveis, causando diversas perturbações.2

Lançamos estratégias para apoio a equipe através do Grupo de Humanização do “Projeto Ame sem abraço” com ginástica

laboral, auriculoterapia, exercício para voz, consulta da nutricional e da psicologia.

Palavras chaves: Humanização, Trabalhador e Saúde Mental .

Métodos: Relato de experiência descritiva, sobre impactos das ações desenvolvidas pela equipe multiprofissional no

acolhimento aos colaboradores na pandemia, projeto de humanização, AME SEM Abraços, realizado no período de

26/03/2020 a 01/04/2020, totalizando 207 atendimentos para colaboradores das áreas administrativas e assistenciais.

Resultados: Satisfação por parte dos participantes demonstrada através da pesquisa direcionada, respondida de forma

voluntária, sensibilizando os colaboradores quanto a busca por atendimento em momentos de crise, de forma humanizada nos

atendimentos.
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