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INTRODUÇÃO  

Em janeiro de 2020, foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a 
circulação do novo coronavírus (SARS-CoV-2)1, sendo registrado em fevereiro do 
mesmo ano o primeiro caso decorrente do vírus no Brasil. O alto poder de infectividade 
do agente, bem como o fato de ser um importante causador de morbimortalidade2, 
corroboraram para uma sobrecarga do sistema de saúde brasileiro3. Entre as graves 
consequências deste contexto, destaca-se o número elevado de mortes, sendo que em 
julho de 2022 o país atingiu a triste marca de 670 mil vítimas fatais3.  

A pandemia trouxe também muitas incertezas quanto à história natural e medidas 
para manejo clínico, bem como prognóstico, curso, duração e sequelas a curto médio 
prazos4. Somado a isso, estudos internacionais apontam grande impacto à saúde 
mental para diversos grupos populacionais, demonstrando que os problemas nesse 
sentido tendem a aumentar5. Medidas que foram necessárias para contenção da 
disseminação viral - isolamento social, limitação às visitas em ambientes hospitalares e 
nos rituais mortuários6 colaboraram para o sentimento de isolamento de pacientes 
internados, seus familiares e amigos. Nesse sentido, já se tem registro de tentativas de 
amenizar tais experiências a partir de facilidades tecnológicas como vídeo chamadas, 
bem como da disponibilização de livre acesso à internet por meio de smartphones e 
tablets e apoio emocional a pacientes internados e seus familiares7.   

Neste cenário, o Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria (DPMP) 
da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP iniciou, em abril de 2020, uma 
estrutura de apoio emocional a pacientes internados por COVID-19 nas enfermarias e 
UTI do Hospital de Clínicas/Unicamp, assim como atendimento virtual de pacientes e 
familiares enlutados denominado Apoio Emocional (APEM)-Covid8. Esta iniciativa foi 
coordenada por dois docentes e executada por Residentes de Psiquiatria, que ao longo 
de 2020/21 realizaram atendimentos de apoio a aproximadamente 300 pacientes e 
familiares e facilitaram o contato entre eles, visando mitigar o sofrimento imposto pelo 
isolamento, incertezas frente à patologia e suporte emocional aos enlutados. Cabe 
ressaltar que este tipo de atividade não fazia parte da grade de atividades rotineiras do 
programa de Residência Médica em Psiquiatria, que sofreu, como toda a universidade, 
prejuízo em suas atividades no contexto pandêmico, tornando-se não apenas um 
recurso terapêutico de apoio Covid, mas potencialmente um espaço de aprendizado 
numa situação inédita em saúde pública.  

Tendo em vista a importância do cuidado com a saúde mental em meio à pandemia 
e a escassez de dados nacionais no tema, esta pesquisa objetivou investigar aspectos 
positivos, negativos e desafios da oferta de apoio emocional através de dispositivos 
virtuais a pacientes internados e seus familiares, na perspectiva dos profissionais 



envolvidos no atendimento. Espera-se com isso contribuir com informações que 
otimizem o cuidado prestado nesta e em outras situações de saúde pública 
que demandem resposta rápida de apoio psíquico. 
 
METODOLOGIA 
1. Tipo de estudo: Estudo descritivo, qualitativo e transversal, que avaliou a percepção 
sobre o serviço virtual de apoio emocional (APEM-Covid) na perspectiva dos 
profissionais envolvidos no atendimento. 
2. Sujeitos: Foram convidados todos os médicos residentes de Psiquiatria do DPMP 
que realizaram atendimento de apoio emocional a pacientes internados e seus 
familiares no contexto do APEM-Covid. Foram incluídos médicos residentes do 2º e 3º 
anos em Psiquiatria geral (R2 e R3) e residentes do 4º ano em Psiquiatria (R4) de 
crianças e adolescentes e Psiquiatria de idosos que participaram do APEM-Covid e 
aceitaram participar da pesquisa mediante leitura e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
3. Local da pesquisa: Hospital de Clínicas da UNICAMP. As entrevistas foram 
realizadas em ambiente virtual. 
4. Entrevista: Após a realização de entrevista piloto (não incluída nos resultados) 

visando a verificar a adequação das perguntas e tempo médio de realização, a versão 
final da entrevista semidirigida explorou o tipo de cuidado prestado pelos residentes, 
seguido das impressões que foram geradas a partir dessa atividade. As questões foram 
abertas e abordaram as possíveis facilidades ou dificuldades em prestar o atendimento, 
bem como os elementos psicopatológicos e percepções dos profissionais, além da 
avaliação da utilização do recurso virtual. Ao final, houve espaço para que o entrevistado 
acrescentasse outras informações que julgasse pertinentes.  
5. Procedimento: A lista de sujeitos elegíveis foi obtida no DPMP da FCM. Os sujeitos 
foram contatados por meio de mensagem pelo e-mail disponível na página do DPMP e 
convidados a participar da pesquisa. Foram apresentados os objetivos, o TCLE, 
esclarecidas dúvidas e, nos que aceitaram participar, foi realizada virtualmente 
entrevista semiestruturada em horário de conveniência para o entrevistado. A 
entrevista foi gravada, transcrita e lida independentemente pelo pesquisador e 
orientador para análise e agrupamento das respostas em núcleos de sentido. 

O projeto amplo do qual esta pesquisa faz parte, assim como sua Emenda 01 
(16/06/21), foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FCM/UNICAMP (CAAE: 32083020.7.0000.5404, Parecer 4.154.426).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um total de 18 sujeitos elegíveis, 13 realizaram as entrevistas. Dos 5 sujeitos que 
não participaram, um recusou a entrevista sem esclarecer o motivo e os demais 4 
participantes do projeto não responderam ao convite para participar da pesquisa. Todos 
os entrevistados optaram pela realização das entrevistas de forma online, que 
apresentaram duração entre 13 e 40 minutos, sendo o tempo médio de 26 minutos. 

Dos entrevistados, 9 eram do sexo feminino e 4 do sexo masculino, com idades entre 
27 e 36 anos. A maior parte dos entrevistados participou do projeto enquanto cursava o 
R2 em psiquiatria, totalizando 7 participantes (100% dos R2 e 54% dos entrevistados). 
É importante ressaltar que os R2 participaram do projeto desde a sua idealização, 
estando presentes em todas as etapas.  

As atividades realizadas no APEM e as respectivas taxas de atuação dos residentes 
em cada uma delas foram: primeira escuta das demandas emocionais do paciente 
(84,6%), primeira escuta das demandas emocionais dos familiares (100%), 
acompanhamento psiquiátrico dos pacientes (23%), acompanhamento das demandas 
emocionais dos pacientes (84,6%), acompanhamento das demandas emocionais dos 
familiares (100%) e suporte ao luto dos familiares (77%); muitos entrevistados também 
citaram a participação em videochamadas entre os pacientes e os familiares.  



Em relação aos desafios, os residentes informaram que o APEM foi um projeto que 

surgiu em uma situação de emergência e sofreu modificações ao longo do processo 
para que pudesse melhor atender às necessidades dos pacientes e familiares. Para 
isso, algumas barreiras precisaram ser superadas, como apontado na fala de uma das 
entrevistadas:  

“...houve vários desafios no processo, a gente foi meio que aprendendo fazendo, 
porque era uma coisa que não estava pronta, a gente não sabia ainda como que isso 
poderia ser feito”.  

Este dado é consonante com a literatura, que aponta que no contexto do Covid, todas 
as esferas estavam em processo de adaptação e testes, desde a busca pelo tratamento 
da doença, passando pela questão de trabalho e educação até a esfera de 
socialização9.  

Como ponto positivo, foi destacado que, ao longo do desenvolvimento, houve 

colaboração de diversos setores:  
“foi muito bonito de ver o quanto as pessoas são disponíveis, o quanto as pessoas 

são bondosas e como a gente é resiliente, e como apesar de tudo a gente consegue ver 
beleza nas coisas, mesmo com os casos difíceis”.  

Têm sido realizados diversos estudos acerca de variáveis relacionadas a resiliência 
durante o período pandêmico10,11, visando conhecer e estimular os seus favorecedores. 

Outro ponto positivo bastante presente nas entrevistas foi a possibilidade de 

trabalhar temas pouco explorados usualmente no programa de residência médica em 
psiquiatria como o luto e o atendimento psicoterápico de apoio. Além do reconhecimento 
da importância desses assuntos, foram também muito elogiadas as supervisões que 
fizeram parte do projeto, onde eram discutidos casos e temas a fim de enriquecer os 
atendimentos através da sedimentação dos tópicos abordados. Neste âmbito, não foram 
incomuns citações durante as entrevistas como  

“eu acredito que foi algo que trouxe um diferencial para a nossa formação”. 
Entre os pontos negativos e desafios, foi unanimidade a dificuldade de 

comunicação com os pacientes e familiares, seja por questões técnicas ou de 
entendimento da proposta. Os pontos mais citados foram a dificuldade frente aos dados 
cadastrais desatualizados e as situações envolvendo familiares que, no contexto do 
apoio emocional, desejavam informações clínicas dos pacientes. Em várias das 
entrevistas houve citações como: 

“as pessoas confundiram muito qual era o nosso papel dentro do APEM”  

Este tema foi bastante abordado no tópico de melhorias sugeridas para o projeto, 
aparecendo com certa frequência sugestões como a seguinte:  

“...talvez ter tido uma maior divulgação do nosso trabalho, de uma forma que ficasse 
mais entendido o que a gente estava oferecendo...”.  

Além disso, foram ressaltadas dificuldades práticas tais como limitação de 
Equipamentos de Proteção Individual e relacionadas a utilização da via virtual, seja pela 
falta de aparelhos eletrônicos ou pela baixa qualidade da rede de internet do hospital. 
Durante a pandemia de Covid-19 a escassez de máscaras e EPIs de uma forma geral 
foi uma dificuldade reportada por diversos países12, circunstância que aumenta o risco 
de infecção para profissionais da saúde13.   

No que tange ao uso dos aparelhos eletrônicos, foram citados na totalidade das 
entrevistas como um meio fundamental mediante a situação de isolamento que a 
pandemia impôs. Todavia, alguns entrevistados expressaram desconforto com as 
ligações telefônicas, tanto por se tornar um contato impessoal quanto pela dificuldade 
de entendimento da proposta do atendimento sem imagens ou contato mais próximo. 
Por outro lado, as chamadas de vídeo foram muito bem avaliadas, como foi citado por 
um deles:  

“para o estabelecimento de vínculo médico-paciente, médico-família, é muito 
diferente você ligar para uma família e você fazer uma chamada de vídeo para uma 
família”.  



É importante ressaltar que, ainda que tenham sido avaliados como meios 
imprescindíveis no contexto da pandemia, foi constantemente relembrada a 
insubstituibilidade do contato presencial, como apontado em uma das entrevistas  

“...para o familiar e para o paciente, eu acho que nada substitui o contato pessoal, eu 
acho que não existe algo um dia no mundo que vai substituir você estar junto 
pessoalmente com a pessoa”.  

Ainda que tenha se apresentado como a única saída no momento de isolamento 
social imposto pela pandemia, é importante que fique evidenciado que as vantagens de 
prestação de serviços de saúde mental e de saúde em geral por meios eletrônicos, não 
devem ser motivo para que se perca do horizonte que esta modalidade de atendimento 
ainda possui uma série de limitações que precisam ser estudadas e melhoradas14. 

Quando questionados sobre as alterações psicopatológicas observadas durante os 
atendimentos, os residentes entrevistados, em sua maioria, citaram sintomas ansiosos 
e depressivos, alterações do sono, sentimento de culpa e reação de ajustamento. 
Destes, o sentimento de culpa foi particularmente lembrado em diferentes momentos 
das entrevistas, sendo trazidas memórias tocantes sobre este tema, como a lembrança 
da fala de um dos familiares atendidos:  

“...eu precisava trabalhar na pandemia, não tinha condições de eu não trabalhar, ou 
era isso ou era não ter comida dentro de casa e minha esposa com certeza pegou de 
mim...”.  

Isso condiz com um estudo realizado em todo o território brasileiro que demonstrou 
o aspecto financeiro com uma forte correlação entre a percepção de impacto na renda 
e a de estresse familiar15. De acordo com as recomendações e orientações da Fiocruz 
acerca da saúde mental e atenção psicossocial na Covid19, os efeitos tardios mais 
decorrentes da situação imposta pela pandemia, de fato, englobam luto, depressão e 
transtornos de adaptação16. Foi apontado pelos entrevistados que a grande maioria das 
alterações psicopatológicas não indicavam quadros psiquiátricos e sim sintomas em sua 
maioria reativos ao contexto, no entanto, foram citados casos de descompensação de 
transtorno psiquiátrico de base e necessidade de intervenção medicamentosa para 
auxílio. 

   

CONCLUSÕES 
As entrevistas com os residentes de psiquiatria envolvidos no apoio emocional a 

pacientes internados por Covid e seus familiares evidenciaram as dificuldades de 
desenvolver um projeto de cuidado em meio uma situação de desastre e as limitações 
impostas por esta. Destacaram-se a escassez de EPIs, falta de equipamentos 
eletrônicos, instabilidade da rede de internet para realização dos atendimentos, dados 
cadastrais desatualizados e a dificuldade de comunicação e compreensão da proposta 
de cuidado virtual.   

Por outro lado, a participação no projeto foi apontada como bastante gratificante e 
enriquecedora para a formação médica dos envolvidos, sendo muito destacada a 
oportunidade de estudar temas não usualmente abordados na residência médica de 
psiquiatria e a chance de discutir os temas nas supervisões. O crescimento pessoal em 
meio ao desenvolvimento do projeto e o suporte emocional dado aos pacientes e seus 
familiares também foi bastante salientado.   
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