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INTRODUÇÃO: Detectado na província de Wuhan, na China, em 2019, o novo coronavírus, 

chamado tecnicamente de Sars-Cov-2, chegou ao Brasil em 2020 (LANA, et al., 2020), 

ocasionando uma corrida em busca de informações sobre o novo vírus e a doença. Algumas 

semanas mais tarde a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a situação vivida no 

mundo como sendo uma pandemia. Nesse momento, era necessário buscar medidas de 

combate ao novo patógeno e por isso lançou-se mão de diversas ferramentas visando esse fim. 

Dentre essas medidas estão a criação de centrais de atendimento à população, campanhas de 

conscientização e medidas que visam evitar aglomerações (MARQUES, 2020). OBJETIVOS 

DO TRABALHO: O objetivo desse relato é refletir sobre o atendimento em central de 

informações no contexto da pandemia do novo coronavírus através do teleatendimento, a 

oportunidade de aprendizagem nesse contexto e o desenvolvimento de soft skills. 

METODOLOGIA: Uma das ações lançadas como forma de atuação ao combate do novo 

coronavírus foi o atendimento em central de informações via teleatendimento da população. 

Para isso, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, criaram serviços através dos quais a 

população pudesse entrar em contato e com isso não sobrecarregar fisicamente o sistema de 

saúde. Na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Curitiba o teleatendimento foi montado 

em estrutura semelhante a um call center, onde foi possível a atuação de estudantes da área da 

saúde em fase final de formação, médicos e demais profissionais da área. Ao entrar em 

contato via telefone a população era atendida pelos estudantes que se concentravam em 

orientar de forma geral sobre a prevenção ao novo coronavírus e sobre as medidas sanitárias 

presentes nos decretos municipais, retirar dúvidas da parte de quem ligava e realizar a triagem 

inicial dos pacientes que apresentavam algum sintoma presente na nova doença. Para 

desempenhar essa atividade, os estudantes recebiam treinamento sobre o serviço e sobre os 

protocolos utilizados para triagem e direcionamento da população aos serviços mais 

adequados nesse momento, além de contarem com o apoio da equipe médica que ficava 

responsável por orientar os estudantes em seus atendimentos e por conduzir os casos mais 



complexos (tanto quando da presença de sintomas, quanto por algum outro motivo), além de 

realizarem as teleconsultas quando necessárias. Quando verificada a presença de algum 

sintoma a cada atendimento, o paciente era classificado em caso leve, moderado ou grave e a 

partir desse momento a conduta era individualizada para cada pessoa mediante os protocolos 

adotados e, baseando-se na classificação realizada anteriormente, o paciente era orientado 

sobre o caminho a ser seguido: orientações e medidas gerais de isolamento (casos leves) ou 

teleconsultas e/ou busca por um serviço de emergência (casos moderados ou graves). Com o 

passar das semanas e o aumento do número de casos nos meses subsequentes ao início das 

atividades na central de atendimento, foi implantada uma segunda frente de trabalho que 

passou a ser realizada de forma concomitante ao atendimento já realizado anteriormente: o 

monitoramento Através desse, os pacientes classificados como suspeitos ou confirmados para 

o novo coronavírus passaram a receber ligações da central de atendimento a cada 24h (casos 

moderados e graves) ou 48h (casos leves), através das quais era realizado o questionamento 

sobre a evolução dos sintomas presentes, além de serem novamente orientados quanto a 

importância da manutenção do isolamento domiciliar respiratório e dos cuidados a serem 

tomados a nível individual e coletivo.  Ainda era possível, no momento do atendimento diário 

no monitoramento, caso o paciente apresentasse algum novo sintoma que viesse a alterar sua 

classificação, encaminha-lo para a teleconsulta com a equipe médica, para que a melhor 

conduta fosse adotada para o momento.  RESULTADOS: A atuação em central de 

informações por alunos em final de curso proporcionou aos futuros profissionais a 

sedimentação do conhecimento adquirido até o momento na graduação, visto que embora o 

serviço tenha sido criado voltado à nova doença (infecção pelo novo coronavírus), a central 

recebia queixas de todos os tipos. Ocorria a chance de atuação em um cenário de atuação 

direta de combate ao novo coronavírus e o conhecimento da telemedicina, como a 

participação em seu processo de implantação na relação médico-paciente. Além disso houve 

troca de experiência entre alunos de diferentes cursos e respectivos profissionais, o que 

consolida a ideia de que a saúde funciona de forma multiprofissional, integrada e em equipe. 

Ainda foi possível o desenvolvimento de soft skills como a liderança, comunicação, 

gerenciamento de focos de estresse, flexibilidade, entre outros. CONCLUSÕES: A atuação 

em central de informações mostrou-se como uma solução de combate ao novo coronavírus e 

como uma forma dos estudantes darem continuidade a suas atividades acadêmicas práticas 

num momento em que foi necessário suspender as atividades educacionais presenciais (tanto 

como forma de evitar aglomerações, tanto pelo fechamento dos campos de estágio 

obrigatório), sendo recomendado outros estudos acerca dessa atuação como forma de 

verificação de seus benefícios para os que atuam no serviço e para a população que dele 

usufrui e para a mensuração quanti e qualitativamente acerca das soft skills que puderam ser 

desenvolvidas.  
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