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A importância dos profissionais de enfermagem em meio à pandemia de coronavírus
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*Adriana Barquilha Em meio a pior crise de saúde do século, o trabalho de auxiliares, técnicos e enfermeiros tem
sido fundamental para o enfrentamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os responsáveis por
cuidar diretamente da medicação, alimentação, necessidades básicas dos pacientes e equipamentos de leitos e UTIs
são os chamados &ldquo;profissionais de linha de frente&rdquo; e é por todo o risco que correm para salvar vidas que
merecem as homenagens do Dia Internacional da Enfermagem, comemorado hoje - 12 de maio. A data foi instituída
em referência ao nascimento de Florence Nightingale, marco da enfermagem moderna no mundo. No Brasil, além do
Dia da Enfermagem, comemora-se a Semana da Enfermagem, que inicia no dia 12 e termina no dia 20 de maio, com o
Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem. Segundo o Ministério da Saúde, a profissão tem origem milenar e data da
época em que ser enfermeiro era uma referência a quem cuidava, protegia e nutria pessoas convalescentes, idosos e
deficientes. Mesmo para os profissionais que não atendem em emergências ou nos chamados hospitais de campanha
contra o coronavírus, comemorar a data em meio à pandemia é um marco. &ldquo;Estamos vivendo um momento
histórico, intenso e de muito aprendizado. Todos os dias estudamos fluxos, processos e diretrizes. Temos medos e
inseguranças como todo ser humano, mas, sabemos que não podemos recuar. O nosso trabalho faz toda a diferença
na vida dos pacientes&rdquo;, conta Silvia Benka, gerente de enfermagem do Hospital Cardiológico Costantini. Para
ela, a enfermagem é mais do que agir profissionalmente, é um dom. &ldquo;Aqui, lidamos com pessoas com patologias
ligadas ao coração, então, além da ciência, envolvemos muito carinho, amor, empatia e atenção, afinal, estamos
cuidando do amor da vida de alguém. Por isso, seguimos sempre todas as orientações prescritas pela equipe médica
ao longo das 24 horas&rdquo;. Benka ainda explica que é necessário aprender com as derrotas e comemorar as
vitórias da profissão. &ldquo;Não podemos nos abalar. Todos os dias são muito intensos e damos o nosso melhor para
aprendermos cada vez mais. Ter uma data que representa a nossa escolha de vida profissional é um reconhecimento
gratificante, pois muitos de nós abdicamos das nossas famílias e amores para estar o mais próximo possível de quem
mais precisa&rdquo;, orgulha-se .(Assessora de Comunicação da Literal Link)
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