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A pandemia causada pelo covid-19 impactou a comunicação
entre profissionais de saúde, pacientes e famílias. A doença
trouxe outra dimensão do que é o isolamento, o medo da morte,
do desconhecido e a solidão. Os novos desafios em um hospital
exclusivo para atendimento de covid-19 incluem formas do
paciente e sua família se conectarem na ausência física desta e da
equipe se conectar com a família garantindo informações sobre o
estado de saúde de todos os pacientes internados.















Descrever a estratégia tecnológica de comunicação adotada em
um hospital de campanha de covid-19 em São Paulo para
garantir a informação clínica diária aos familiares de todos os
pacientes internados.

 

 













Para operacionalização foi essencial à disponibilidade de
tecnologias que permitissem a comunicação ágil, rastreável e
segura. Os pacientes na admissão definiam quem era a pessoa
autorizada (PA) a receber as informações clínicas e era
registrado no prontuário eletrônico do paciente (PEP). Na
primeira visita o médico responsável pelo cuidado realizava
uma ligação de voz para informar a situação clínica, e após
cada visita diária era encaminhado o boletim médico (BM) por
meio de um link via SMS para a PA. A construção do BM teve as
seguintes etapas: desenvolvimento de uma funcionalidade
específica para preenchimento estruturado do BM no PEP –
FIGURA 2; definição e uniformização de texto do BM com
informações clínicas objetivas e de contato com base nos
principais questionamentos dos familiares; parametrização de
relatórios para verificação do adequado preenchimento,
remetente e conteúdos aplicáveis – FIGURA 3; disponibilidade
de ferramenta de integração das informações do BM com
sistema da PRODESP (salesforce) para envio automático por
meio de SMS para a PA após validação – FIGURA 1.

   
 

   



 

Finalmente, a estratégia inovadora
foi
efetiva
em
favorecer
a
comunicação em um contexto
adverso, possibilitando a construção
de uma relação de confiança com o
paciente e sua família, evidenciada
pela aprovação do atendimento
médico por 99% dos usuários.
 
Wittenberg E, Goldsmith JV, Chen C, Prince-Paul M, Johnson RR. Opportunities to improve COVID-19 provider
communication resources: A systematic review. Patient Educ Couns. 2021 Mar;104(3):438-451.

