
ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS PARA AS PRÁTICAS DA ENFERMAGEM NA
COVID-19

Palavras-chave: communications, communications strategies, nursing, coronavirus
infection, Middle East Respiratory Syndrome, 2019 Novel Coronavirus Pneumonia,
2019 Novel Coronavirus Pneumonia, Pandemic, COVID-19, SARS CoV 2 Infection,
Wuhan Seafood Market Pneumonia, Wuhan Coronavirus, Virus, COVID-19, Wuhan

Seafood Market Pneumonia Virus, paucisymptomatic coronavirus disease 2019.

Autoras:
AMANDA RAMOS DO NASCIMENTO [UNICAMP-FENF]

Mestranda ANA PAULA DE OLIVEIRA DIAS (co-orientadora) [UNICAMP-FENF]
Profª. Drª. ELIETE MARIA SILVA (orientadora) [UNICAMP – FENF]

INTRODUÇÃO

A comunicação é importante para o desenvolvimento humano e se trata de uma
habilidade complexa. Através dela os seres humanos trocam informações,
experiências e se expressam, sem ela haveria restrições nas relações interpessoais,
dificultando a compreensão de ideias e a transmissão de informações importantes
(MOURÃO et al., 2009). Ela se dá, em sua maior parte, por meio dos sinais do corpo,
mas também é composta por sinais paralinguísticos como a entonação da voz e
velocidade de pronúncia, e em sua menor parte é expressa por palavras (SILVA, 2002).

As diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em Enfermagem,
definem a comunicação como uma competência geral para o preparo profissional do
enfermeiro (VALE; GUEDES, 2004). Isso porque a comunicação do enfermeiro com os
pacientes, a equipe e os familiares, proporciona envolvê-los no plano de cuidados,
assim como nas ações com a comunidade. Sendo, portanto, um instrumento de
trabalho que o profissional deve usar a seu favor, potencializando as suas relações,
ajudando a resolver conflitos, promovendo a saúde, diminuindo impactos emocionais e
garantindo uma boa gestão (AMORIM, et al., 2019).

A enfermagem tem sido pioneira no combate às doenças, na organização da
atenção à saúde e no planejamento da assistência (ESTEQUI et al., 2021). Destaca-se
a enfermeira Florence Nightingale que em 1859 já apontava sobre a necessidade de
garantir higiene, circulação de ar, dentre outras medidas para promover o cuidado
(NIGHTINGALE, 1989).

Esse protagonismo contribuiu para que a enfermagem, em conjunto com outros
profissionais de saúde, constituíssem linha de frente na atuação para o tratamento, a
prevenção e a recuperação da população durante a pandemia da covid-19 (FORTE;
PIRES, 2020).
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No final de 2019, em Wuhan, na China, houveram os primeiros casos de uma
nova doença respiratória, nomeada de covid-19. Altamente contagiosa, ela se
espalhou para diversos países de maneira muito rápida e infectou milhões de pessoas,
tornando- se um problema de saúde internacional, sendo declarada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como uma situação pandêmica, em 11 de março de 2020
(UNA-SUS, 2020).

Nesse cenário, o protagonismo dos enfermeiros e gestores na organização de
unidades especializadas em covid-19, se intensificou a partir da prática das
competências gerais como: comunicação, tomada de decisões, liderança,
administração e gerenciamento, atenção à saúde e a educação permanente
(TRECCOSSI; et al. 2020) considerando os princípios, diretrizes e políticas do Sistema
Único de Saúde, sobretudo a integralidade, equidade e humanização.

Destaca-se que no contexto pandêmico a comunicação é crucial na garantia de
um melhor cuidado entre pacientes, familiares, comunidade e a equipe
multiprofissional. É por meio da habilidade comunicacional do enfermeiro que estão
sendo disseminadas informações de prevenção da doença e de apoio emocional
(CRISPIM, et al. 2020).

Considerando a relevância para a enfermagem assim como para a educação e
promoção da saúde, essa pesquisa tem o objetivo de mapear o conhecimento
científico sobre as estratégias comunicacionais utilizadas pela equipe de enfermagem
no contexto pandêmico da covid-19.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo exploratório, descritivo, de natureza qualitativa, por meio de
uma revisão de escopo rápida, optou-se por esse tipo de revisão, pois o período de
realização do trabalho não favorecia a busca de materiais suficientes para uma revisão
de escopo completa, sendo portanto as buscas realizadas nos portais do Pubmed e
Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na base de dados
Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) . A seleção dos
artigos foi realizada no Rayyan por duas revisoras independentes, de forma cegada,
sendo as discordâncias resolvidas por uma terceira revisora. Assim, espera-se que a
revisão de escopo rápida proporcione mapear as principais estratégias
comunicacionais utilizadas pela equipe de enfermagem durante a pandemia, seguindo
o método Joanna Briggs Institute (JBI). Tal método foi escolhido uma vez que
proporciona explorar, mapear e descrever as evidências sobre a temática do trabalho
proposto, além de auxiliar na formulação de políticas públicas, impactar a prática
laboral e sugerir pesquisas futuras (TRICCO; et al, 2016).

Identificação da questão norteadora

Utilizando-se da estratégia mnemônica PCC (População, Conceito e Contexto),
consideramos como P: profissionais da enfermagem, C: estratégias comunicacionais,
C: assistência a pacientes acometidos pela covid-19. Sendo elaborada a seguinte
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questão norteadora: Quais são as estratégias comunicacionais utilizadas pela
equipe de enfermagem na assistência aos pacientes acometidos pela covid-19?

Referencial teórico
Nesse sentido, essa revisão foi realizada à luz do referencial teórico da

enfermeira doutora Maria Júlia Paes da Silva, que em seus trabalhos, traz a
comunicação de forma afetiva, terapêutica, interpessoal e multidisciplinar, sendo por
esse motivo a nossa escolha. Silva (2002) afirma que comunicar-se é um ato criativo,
em que ocorre um compartilhamento e uma compreensão entre pessoas, sendo
necessária a reciprocidade, de forma que, tanto o conteúdo da mensagem, quanto a
sua forma de recebimento, provoca mudanças na forma de pensar, agir e atuar dos
envolvidos (SILVA, 2002).

Segundo a autora, a comunicação se encontra desde o olhar para o paciente até
a execução de técnicas, como por exemplo a aferição de sinais vitais, sendo possível
compreender o paciente como um todo, seu modo de pensar e agir, o que facilita na
identificação de problemas e também no entendimento de como o paciente se vê em
determinada situação, auxiliando assim, no cuidado terapêutico.

Durante a pandemia, com o uso de equipamentos de proteção individuais e toda
a preocupação com a não transmissão da doença, diversos serviços de saúde criaram
estratégias comunicacionais pois a comunicação teve que passar por adaptações para
que a equipe de enfermagem conseguissem prestar assistência devida aos
acometidos, e assim elaborou-se planos para manter a comunicação, visando
minimizar suas limitações.

Critérios de seleção

Nesta revisão de escopo foram considerados os seguintes critérios de inclusão:
trabalhos publicados no formato de artigos científicos, guias de prática clínica e
estudos de rastreamento disponíveis nas bases de dados, que respondessem à
pergunta norteadora. Nos idiomas inglês, português e espanhol publicados no período
de março/2020 à abril/2022.

Já os critérios de exclusão foram: monografias, dissertações ou trabalhos de
conclusão de curso, arquivos que abordem outras doenças ou agravos à saúde e
outras categorias profissionais. Além disso, foram excluídos os artigos que
abordassem assuntos referentes ao ensino, uma vez que consideramos que foge do
objetivo da pesquisa,  já que aborda outros aspectos da enfermagem.

Coleta de dados

A estratégia de busca adotada consistiu na busca pelo termos conforme os
Descritores em Ciência das Saúde (DeCS/MeSH): "Comunicação”, “Communication”,
“Comunicación", “Covid-19”, “Enfermagem”, Nursing”, “Enfermería”, utilizando-se os
operadores boleanos “and” e “or”. As buscas foram realizadas nos portais do Pubmed
e BVS e na base de dados CINAHL e contou com a colaboração da bibliotecária da
instituição de ensino das autoras.
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Análise dos dados

A seleção dos artigos foi realizada no Rayyan por duas revisoras independentes,
de forma cegada, sendo as discordâncias resolvidas por uma terceira revisora. Após a
leitura das obras selecionadas, as mesmas foram organizadas em uma planilha criada
no Software Microsoft Excel com as seguintes colunas: título, autores, ano de
publicação, país, tipo de estudo, objetivo, metodologia, principais resultados,
conclusões e estratégias comunicacionais utilizadas pela equipe de enfermagem na
covid-19. Posteriormente será criado um quadro com todas as informações, de acordo
com o formulário sugerido pelo manual JBI, a fim de facilitar a visualização, a
organização e a comparação das informações de cada trabalho com vistas a favorecer
as análises e divulgação adequada dos resultados.

RESULTADOS PARCIAIS

No momento, a pesquisa se encontra em fase de seleção dos artigos, que será
seguida pela leitura dos artigos selecionados na íntegra, e espera-se que com a
finalização seja possível obter dados suficientes para mapear quais foram as
estratégias utilizadas pelos profissionais da enfermagem na assistência a pacientes
acometidos pela  covid 19.

Até o momento observou-se um alto número de artigos que traziam estratégias
comunicacionais voltadas a cuidados paliativos, principalmente visando trabalhar com
o profissional da enfermagem a comunicação de notícias difíceis.

Muitos artigos abordaram também o ensino remoto, trazendo a comunicação
como um, como um tema a ser trabalhado com alunos da graduação em enfermagem.
Contudo, o objetivo dessa pesquisa foi trazer a assistência direta ao paciente
acometido pela covid-19, não sendo por isso estes artigos incluídos para esta
pesquisa, porém recomenda-se a realização de estudos nesse âmbito educacional,
tendo em vista os desafios enfrentados pelos professores e alunos frente à covid-19.

CONCLUSÃO

Pretende-se finalizar a seleção de artigos, e após leitura na íntegra, de acordo
com a metodologia, elaborar uma tabela, elencando as estratégias comunicacionais
encontradas.

Essa revisão possibilitou aprendizagens acerca da produção científica, práticas
de comunicação utilizadas na assistência à saúde, despertando o interesse na área de
comunicação em saúde, que é de suma importância para as práticas de Enfermagem.
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