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INTRODUÇÃO:
Devido ao cenário de pandemia vivido em todo o mundo, ocorreu a suspensão
das visitas presenciais em hospitais¹,2. Como alternativa para visita entre
pacientes e seus familiares foi criada a visita virtual durante o período de
internação, visando minimizar os riscos psicológicos causados pelo isolamento
dos pacientes e oferecer suporte emocional aos familiares¹,2. O planejamento
e execução foi realizado pela equipe multiprofissional do hospital.

Propõe-se que as visitas virtuais possam ser adotadas como protocolos nos
hospitais e serviços de saúde para as situações em que o paciente esteja
impedido de ter contato físico e presencial com seus familiares por motivos
de risco de transmissão e infecção. É necessário promover treinamento dos
profissionais que executarão e darão suporte durante as visitas. De forma
que a equipe assistencial tenha conhecimento para realizar as visitas e a
oportunidade de promover a humanização na assistência.

MÉTODO:
Relato de experiência acerca da realização de visitas virtuais entre paciente
suspeito/confirmado de Covid-19 e familiar em um hospital oncológico público
localizado na cidade de São Paulo. A visita virtual ocorre a partir do trabalho da
equipe multiprofissional: enfermagem, serviço social e psicologia.
Estudo qualitativo, descritivo, no modelo de relato de experiência acerca da
realização de visitas virtuais entre pacientes com suspeita ou confirmação de
Covid-19. O local do estudo foi um hospital oncológico público localizado na
cidade de São Paulo.
O papel do Assistente Social na condução da visita virtual é receber da
enfermagem a relação de pacientes elegíveis e deverá fazer o contato
telefônico com os familiares para informar a cerca do horário da visita virtual e
convida-lo a participar de acordo com o setor correspondente à internação do
paciente e realizar orientações sociais solicitadas pelos familiares neste
contato.
As visitas virtuais ocorrem em uma sala localizada no térreo do hospital.
O psicólogo deve verificar na recepção a lista dos visitantes que estão
presentes nos horários preconizados de acordo com cada setor de internação
e informar à enfermagem sobre a ordem destes. A visita virtual é realizada por
meio da plataforma de vídeo especifica. O psicólogo acompanha todas as
visitas junto dos familiares com objetivo de avaliar possível demanda
emocional do visitante emergidas durante vídeo-chamada e realizar
acolhimento posteriormente. Ao final da visita virtual o psicólogo responsável
irá recolher os pertences do paciente trazidos pelos familiares/visitantes e
levá-los à enfermagem para que seja entregue ao paciente.
No momento da visita, a equipe da enfermagem reúne o material necessário,
sendo eles: Aparelho celular e saco plástico descartável. O profissional de
enfermagem responsável pelo atendimento do paciente deve manter
equipamentos de proteção individual (EPI), paramentação completa conforme
Política de Precauções e Isolamento. É realizada higienização do aparelho
celular com solução de álcool 70% e envolver o aparelho celular no saco
plástico descartável.
A equipe da enfermagem fica junto do paciente durante toda visita e
auxilia na comunicação do paciente, caso este apresente dificuldade para
comunicar-se, por exemplo: Paciente consciente e traqueostomizado, com
déficit auditivo, dificuldade na dicção e dificuldade visual. Prioriza-se a vídeochamada por até 10 minutos.
RESULTADO:
Foram realizadas mais de mil visitas virtuais entre março de 2020 a janeiro de
2021, com participação da equipe multiprofissional. Conclui-se a partir dessa
experiência, que a comunicação entre o paciente e seu familiar, mesmo que
virtualmente, promove a conexão e a interação do familiar com o paciente
internado, assim como traz benefícios para ambos, proporcionando apoio
emocional para lidar com o período de isolamento.

Figura 1: Familiar na sala da visitas

Figura 2: Paciente e enfermeiras no leito
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