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Durante a pandemia de COVID-19 a assistência nutricional 
mudou sua forma de atuação. Para prevenir a disseminação 
do vírus e preservar o profissional, órgãos como o Conselho 
Federal de Nutrição e a Sociedade Brasileira de Nutrição 
Parenteral (BRASPEN), publicaram orientações voltadas à 
prática da assistência nutricional à distância. O atendimento, 
antes presencial, passou a ser realizado por meio da coleta 
de dados do prontuário eletrônico, contato telefônico e 
intermédio da equipe multiprofissional. Diante disso, a 
Divisão de Nutrição e Dietética implantou o “Serviço de 
Atendimento pelo Celular” (SAC) para estabelecer uma 
comunicação direta com o paciente. Tal prática é nova nos 
serviços de alimentação, sem achados na literatura sobre o 
tema. Esse trabalho teve como objetivo mensurar a 
utilização da ferramenta de comunicação como alternativa 
de atendimento ao cliente.  
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A pesquisa foi realizada por telefone com pacientes que 
ficaram internados entre 48 horas e 5 semanas, receberam 
alimentação por via oral e tiveram teste para positivo para 
COVID (swab). As respostas foram coletadas por meio do 
formulário Google Forms e analisadas com Microsoft Excel.

MÉTODO

Participaram da pesquisa 107 pacientes, e desses apenas 
8,4% (n=9) utilizaram o SAC. Mais da metade dos 
participantes 66,4% (n=71) não conheciam a ferramenta e 
25,2% (n=27) conheciam a ferramenta mas não a utilizaram. 
Pode-se inferir, segundo feedback dos usuários, que a baixa 
adesão ao SAC deveu-se a pouca divulgação, a falta do 
celular no leito, ausência de rede que permitisse a 
comunicação e a dificuldade de utilização de aparelhos 
eletrônicos, principalmente por idosos. Assim, a divulgação 
da ferramenta e melhoria na infraestrutura da rede de 
internet seriam medidas necessárias para estimular a 
adesão dos pacientes à ferramenta.
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Gráfico 1. Resultados da pergunta “Conhecia a 
ferramenta de comunicação com a nutrição através do 
Whatsapp?” 


