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Protocolo - 147

Eixo Temático - Segurança do Paciente

Introdução

A pandemia global por doença do coronavírus 2019 (COVID-19), anunciada

logo após o início da epidemia na China, constituiu um dos maiores desafios

sanitários já enfrentados em caráter internacional, nos últimos tempos, devido a

alta capacidade de disseminação e potencial letalidade do vírus. O Brasil, após

seis meses de início da pandemia – Outubro/2020, já registrava 5.534.731 de

casos confirmados e 159.902 mortes pela COVID-19(1,2). Formulações de planos

de contingência para enfrentamento da pandemia foram implementados para a

contenção da pandemia, como a suspensão de atividades não essenciais,

escolas e trabalho laboral em diversos segmentos (1,2). Nesse contexto, o serviço

de Reabilitação também necessitou ajustes para atender as novas

recomendações sanitárias e assitir o paciente em sua necessidade. A telesaúde

como ferramenta, foi sugerida e aplicada para a continuidade da assistência.

Método

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado

pelos cinco enfermeiros que atuam como terapeutas junto a uma equipe

multidisciplinar, em um centro de reabilitação física e motora, de um município do

Estado de São Paulo, durante sete meses (março a outubro de 2020); desde o

decreto de isolamento social.

Nos primeiros 50 dias de pandemia, em caráter emergencial aguardando

medidas governamentais, foram realizadas orientações gerais de cuidados a

saúde do paciente e de enfrentamento a COVID -19, com finalidade de apoio.

Após esse período, o isolamento social foi mantido. Para a retomada do

Planejamento terapêutico individualizado, os profissionais de saúde foram

treinados pela rede central das unidades de reabilitação, recebendo desígnio para

orientações voltadas para o autocuidado, visando o suprimento das necessidades

básicas dos indivíduos.

Dos 72 pacientes ativos, 69 aceitaram o novo formato de atendimento e deram

prosseguimento na reabilitação, os demais receberam alta administrativa para

retorno posterior a pandemia.

O tempo dispensado para as teleconsultas foram mantidas como no

atendimento presencial: 30 e 60 minutos, que variaram em 10 minutos para mais

ou para menos, pois a efetividade do contato esteve sujeita a fatores como: o tipo

de caso/demanda; compreensão de quem recebeu as orientações; qualidade do

meio utilizado no atendimento no momento (telefone, internet). Quando as

demandas excederam o período ofertado, foram propostos horários extras

posteriores, em acordo por ambos.

Os autores deste trabalho, mantiveram os padrões éticos esperados em suas

proposições. As atividades exercidas e aplicadas são respaldadas pelas leis que

regem o exercício profissional de enfermagem, Código de Ética da Profissão e

Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que regulamenta e

autoriza as teleconsultas pelo profissional enfermeiro(3,4). O presente estudo

objetiva relatar a experiência da implementação dessa ferramenta na

enfermagem de reabilitação.

Resultados

As medidas governamentais de isolamento social foram atendidas e o

paciente foi assistido, remotamente, por ligações telefônicas e por aplicativos,

com envio de material educativo, primeiramente em caráter emergencial e

posteriormente sequenciando o plano terapêutico; modalidade aceita por 69

dos 72 pacientes ativos.

Dos 69 (100%) dos pacientes que deram sequência na reabilitação, 57

(82,6%) obtiveram boa evolução. Parte deles, inclusive, receberam alta com

os objetivos atingidos, no decorrer e finalizar do período. Os demais 12

(17,4%) pacientes, receberam alta administrativa para retorno posterior por não

terem apresentado boa evolução ou adesão, à distância. Apesar das

dificuldades levantadas, a teleconsulta foi bem aceita e positiva para a maioria

dos pacientes.

Foi percebido que a teleconsulta não atende toda a assistência do

processo de reabilitação, há procedimentos que não são efetivos à distância,

porém pode ser aplicada como uma ferramenta auxiliar, alcançando os

pacientes de regiões distantes e sem recursos de saúde, portanto, viável para

tempos de emergência como a pandemia presente.
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