
 

 

 
INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS À PACIENTES INTERNADOS POR SUSPEITA OU 

CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 E SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES, COM EVENTUAL 

USO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO 

  

Objetivo: Avaliar e ofertar suporte psicológico a familiares e pacientes que apresentarem 

sofrimento psíquico relativo ao adoecimento/hospitalização, cuja saúde física e mental estejam 

em risco em função da suspeita ou confirmação de contaminação por COVID-19. Estimular 

estratégias para o manejo de emoções, desenvolver recursos para o enfrentamento do 

processo vivenciado. Ofertar acolhimento a tais demandas, bem como intermediar a 

comunicação entre familiares e rede de vínculos do sujeito, impedidas pelo isolamento. 

 

Em enfermarias: 

Suporte às famílias: 

 Fazer a triagem dos pacientes internados com suspeita ou confirmação de 

contaminação por COVID-19 e acompanhar diariamente o boletim médico; 

 Realizar o acompanhamento com os familiares conforme necessidade, sendo este 

realizado no mesmo momento, ou logo após o boletim médico; 

 Registrar no prontuário do paciente o acompanhamento do boletim e, quando houver, 

do atendimento psicológico aos familiares; 

 Oferecer feedback à equipe em relação aos pacientes e familiares, respeitando a 

privacidade e o sigilo dos atendimentos; 

 Encaminhar para serviços da comunidade casos que necessitarem a continuidade dos 

atendimentos; 

 Nos casos em que o paciente e/ou familiares não disporem de dispositivo eletrônico, 

poderá ser combinado uma conversa pontual entre ambos através do dispositivo da 

instituição (conforme protocolo para unidades de cuidados intermediários e intensivos). 

 

Fluxo do uso de dispositivo eletrônico: 

- A equipe de Psicologia disponibilizará previamente um dispositivo eletrônico na unidade que o 

paciente estará internado e manterá um dispositivo eletrônico em sua posse para que no 

momento do atendimento familiar, possa realizar chamadas de vídeo entre ambos; 

- Durante a videochamada o paciente estará acompanhado por um membro da equipe da 

unidade em que estiver internado e a família acompanhada por uma psicóloga clínica (de 

segunda a sexta-feira); 
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- Após a videochamada o dispositivo deverá ser devidamente higienizado e armazenado em 

local adequado dentro da unidade. Para a higiene do dispositivo indica-se o uso de solução de 

quartenário de amônio + peróxido de hidrogênio (Peroxy 4D) borrifada em uma compressa. 

 

Suporte ao paciente: 

 Fazer a triagem dos pacientes internados com suspeita ou confirmação de COVID-19 e 

acompanhar prontuário dos mesmos; 

 Realizar orientações às equipes, quando solicitado, para manejo de sintomas e 

acolhimentos dos pacientes; 

 Quando o recurso acima não for suficiente, o Serviço de Psicologia realizará uma 

avaliação psicológica inicial, sendo esta, feita a partir de solicitação da equipe médica, 

equipe de enfermagem ou equipe multidisciplinar. 

 

Fluxo da avaliação psicológica: 

- A avaliação inicial será realizada via contato telefônico, através de telefone interno do 

hospital, em local tranquilo e sigiloso, quando possível ou presencialmente quando necessário; 

- Após avaliação inicial, se necessário, desenvolver o acompanhamento psicológico que será 

através psicoterapia breve/focal, sendo via contato telefônico ou de forma presencial quando o 

recurso telefônico não for suficiente. 

 Registrar no prontuário do paciente todos os atendimentos realizados; 

 Oferecer feedback à equipe em relação aos pacientes e familiares, respeitando a 

privacidade e o sigilo dos atendimentos; 

 Encaminhar para serviços da comunidade em caso de necessidade. 

 

Em Unidades de Cuidados Intermediários e Unidades de Terapia Intensiva: 

Suporte às famílias: 

 Fazer a triagem dos pacientes internados com suspeita ou confirmação de 

contaminação por COVID-19 e acompanhar diariamente o boletim médico. 

 Realizar o acompanhamento com os familiares conforme necessidade, sendo este 

realizado no mesmo momento, ou logo após o boletim médico; 

 O uso de dispositivos eletrônicos poderá ser um recurso disponível para suporte e 

atendimento das famílias com intuito de facilitar comunicação entre família e paciente, 

tendo como principal objetivo a humanização do cuidado do paciente e família durante 

a internação por suspeita ou confirmação de contaminação por COVID-19. 

 

 



 

 

Fluxo do uso de dispositivo eletrônico: 

- A equipe de Psicologia disponibilizará previamente um dispositivo eletrônico na unidade que o 

paciente estará internado e manterá um dispositivo eletrônico em sua posse para que no 

momento do atendimento familiar, possa realizar chamadas de vídeo entre ambos; 

- Durante a videochamada o paciente estará acompanhado por um membro da equipe da 

unidade em que estiver internado e a família acompanhada por uma psicóloga clínica (de 

segunda a sexta-feira); 

- Após a videochamada o dispositivo deverá ser devidamente higienizado e armazenado em 

local adequado dentro da unidade. Para o higiene do dispositivo indica-se o uso de solução de 

quartenário de amônio + peróxido de hidrogênio (Peroxy 4D) borrifada em uma compressa. 

 

Suporte ao paciente: 

 Fazer a triagem dos pacientes internados com suspeita ou confirmação de COVID-19 e 

acompanhar prontuário dos mesmos; 

 Realizar orientações às equipes, quando solicitado, para manejo de sintomas e 

acolhimentos dos pacientes; 

 Quando o recurso acima não for suficiente, o Serviço de Psicologia realizará uma 

avaliação psicológica inicial, sendo esta, feita a partir de solicitação da equipe médica, 

equipe de enfermagem ou equipe multidisciplinar. 

 

Fluxo da avaliação psicológica: 

- A avaliação inicial será realizada de forma presencial e após a mesma, se necessário, 

desenvolver o acompanhamento psicológico através psicoterapia breve/focal; 

 Registrar no prontuário do paciente todos os atendimentos realizados; 

 Oferecer feedback à equipe em relação aos pacientes e familiares, respeitando a 

privacidade e o sigilo dos atendimentos; 

 Seguir acompanhamento após alta para leito de enfermaria e encaminhar para 

serviços da comunidade em caso de necessidade. 

 

Realização de pedidos de avaliação psicológica via Tasy (comum a todas as unidades): 

- Médicos: através de pedido de parecer; 

- Enfermeiros e demais membros da equipe multidisciplinar: através de pedido de avaliação;  

- Entrar em contato com o Serviço de Psicologia através do ramal 8018 ou 7029 quando houver 

necessidade de detalhamento da solicitação de avaliação e acompanhamento psicológico a 

pacientes e familiares; 

- Entrar em contato om o Serviço de Psicologia através do ramal 8018 ou 7029 em casos de 



 

 

urgência e/ou intercorrência. 
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