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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

TELEATENDIMENTO PARA O ENFRETAMENTO DO COVID-19: 

EXPERIÊNCIAS NA PLATAFORMA VICTÓRIA - PARANAGUÁ 

Midiã Vanessa dos Santos Spekalski  (vanessamidia12@hotmail.com)1 

Flavio Teodoro (flavioteodoro@msn.com)2 

Ana Paula Cavalheiro Garbuio (anapaulagarbuio@gmail.com)3 

Ana Luzia Rodrigues (anlrodrigues@uepg.br)4 

 

Resumo: Em meio ao cenário atual em que estamos vivendo, a plataforma de teleatendimento proporciona 

experiências desafiadoras, tanto para os profissionais de saúde quanto para a população. Após o decreto de estado 

de pandemia mundial em 2020, o Governo do Estado do Paraná criou uma plataforma de teleatendimento para o 

enfretamento do vírus causador da COVID-19. Objetivou-se descrever o trabalho de bolsistas na Plataforma 

Telemedicina Paraná. Foi realizado um estudo descritivo,  de relato de experiência com três bolsistas atuantes na 

plataforma. Para a coleta de dados foram realizadas perguntas relacionadas a características sociodemográficas e 

de saúde na fase de triagem. Até o momento a plataforma apresentou 11.179 acessos,  oferecendo acolhimento 
para os casos suspeitos/confirmados de COVID-19 e proporcionando aos bolsistas habilidades desconhecidas e 

difíceis de serem executadas, bem como desafogando os sistemas de saúde neste momento crítico de pandemia.  

Assim, essa nova modalidade de atendimento proporcionou aos bolsistas (acadêmicos da área da saúde) 

experiências de novos aprendizados, bem como uma oportunidade de se aprimorar em uma modalidade de cuidado 

com o paciente que poderá ser cada vez mais constante no país num futuro próximo.  

 
1 Acadêmica (bolsista) Universidade Estadual de Ponta Grossa; Enfermagem; vanessamidia12@hotmail.com 

2 Acadêmico (bolsista); Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia. flavioteodoro@msn.com 

3  Professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa; 

anapaulagarbuio@gmail.com 

4 Orientadora; Professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa; anlrodrigues@uepg.br 
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Palavras-chave: Infecções por Coronavirus. Teleatendimentos. Pandemias. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de extensão de prevenção e combate ao novo Coronavirus em todo Estado do Paraná 

que envolveu 07 Universidades Estaduais e 01  Universidade Federal 

PROJETOS VINCULADOS 

Programa de telessaúde no enfrentamento ao novo Coronavirus no Estado do Paraná 

Plataforma Victória 

PÚBLICO-ALVO  

População em geral 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

399 municípios do Paraná e municípios de  outros estados 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Executado de forma remota, via aplicativo 

JUSTIFICATIVA 

   Em meio ao cenário atual, devido à pandemia da COVID-19 que estamos 

vivenciando, torna-se importante o uso de novas tecnologias para o enfrentamento de 

enfermidades que sobrecarregam o Sistema Único de Saúde (SUS) (BELASCO; FONSECA, 

2020). A plataforma de teleatendimento, embora pouco usada, proporciona experiências 

desafiadoras, tanto para estudantes e profissionais da saúde quanto para a população, visto que 

ambos estão habituados com atendimentos presenciais (GONÇALVES et al., 2019). 

No Paraná, após o decreto mundial de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), foi criado pelo Governo do Estado um sistema de Telemedicina, baseado em protocolos 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020), visando atender a população. Segundo Laiz et al. 
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(2018), a telemedicina é um potente instrumento na melhoria de assistência à saúde (LAIZ et 

al, 2018). 

A plataforma entrou no ar começo de abril. Em um primeiro momento, o usuário 

respondia perguntas de um questionário epidemiológico por meio de uma secretária virtual 

chamada Victória. Em seguida, o sistema fornecia uma quantidade de pontos conforme as 

respostas do usuário. Se uma determinada pontuação fosse atingida, ele era encaminhado para 

um atendente, que é bolsista e acadêmico da área da saúde de instituições públicas e privadas. 

Os bolsistas seguiam um roteiro de perguntas, elaborado por professores orientadores da 

plataforma, baseadas em protocolos do Ministério da Saúde que auxiliavam na estratificação 

de risco relacionado à COVID-19. 

Ao estratificar o risco, o usuário podia ser considerado como um usuário de 

probabilidade baixa, moderada ou alta para a COVID-19. Caso o risco fosse baixo, o bolsista 

esclarecia que não era necessário o atendimento presencial ou virtual com o médico e passava 

orientações de prevenção para o usuário. Por outro lado, a probabilidade moderada ou alta 

requeria encaminhamento para a teleconsulta médica.  

Outro serviço de saúde implementado na plataforma foi o atendimento psicológico. 

Esse sistema acolhia usuários que, de alguma forma, sentiam-se aflitos ou demonstravam 

qualquer tipo de sentimento negativo em decorrência da pandemia; sabe-se que esse cenário 

pode repercutir de diversas maneiras na população. No início, houve muitas dificuldades para 

adaptar-se à plataforma, uma vez que a COVID-19 é uma doença viral que surpreendeu o 

mundo, portanto, até então não haviam referenciais teóricos suficientes para o estudo sobre ela. 

OBJETIVOS 

Objetivou-se descrever o trabalho dos bolsistas no teleatendimento da nova 

Plataforma Telemedicina Paraná. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo descritivo, de relato de experiência, com três bolsistas ativos 

na Plataforma Telemedicina Paraná. 

Para a coleta de dados, realizada durante a fase de triagem do teleatendimento através 

da Plataforma Telemedicina Paraná, foram realizadas  perguntas relacionadas às características 
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sociodemográficas, estilo de vida, presença de morbidades, uso de medicação de uso 

contínuo,  contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 e os sintomas presentes no 

momento do atendimento. Esta fase era realizada pelos bolsista supervisionados por um 

orientador.  

Conforme o risco do paciente em ter contraído a doença da COVID-19, e com a 

supervisão dos orientadores, era possível ver a necessidade de encaminhamento médico, 

encaminhamento psicológico ou apenas o repasse de orientações de medidas de higiene e 

distanciamento social, para aquele usuário.  

RESULTADOS 

   Até o momento, a plataforma Telemedicina Paraná, apresentou 11.179 acessos de 

usuários de todo Paraná e  alguns de outros estados, onde os bolsistas faziam a triagem dos 

pacientes suspeitos/confirmados com COVID-19. O teleatendimento mostra-se como 

alternativa excelente, por ser possível descentralizar os serviços, evitando sobrecarregar o 

sistema de saúde desnecessariamente.  

De acordo com os bolsistas, o sistema mostrou uma preocupação máxima com a 

população, por meio de um maior acolhimento em diversas situações, com as devidas 

orientações e encaminhamentos necessários não apenas relacionados à COVID-19, mas em 

todos os aspectos psicossociais relacionados ao ser humano. Isso mostra a importância de se 

trabalhar de maneira humanizada, não apenas do ponto de vista técnico científico, mas também 

levando em consideração todas as particularidades do indivíduo. 

Além disso, foi uma experiência diferente para todos e ao mesmo tempo um projeto 

muito importante, que mostrou resultados cada vez mais significativos no atendimento em 

saúde, tanto para a população quanto para todas as pessoas envolvidas no teleatendimento. A 

experiência permitiu desenvolver e conhecer habilidades até então desconhecidas ou difíceis de 

serem executadas.  

Silveira e Zonta (2020) complementam que se pode observar que a pandemia  da  

COVID-19  acelerou mudanças  no  processo  de  trabalho  em  saúde com a incorporação de 

tecnologias de comunicação (telefone, internet, WhatsApp e vídeo chamados) em toda  a rede 

de atenção no SUS. 
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Toda essa movimentação apresentou bons frutos: dos usuários muitas vezes ouve-se 

muitas palavras de agradecimento em relação à atenção e cuidado que lhes é dado. Sem dúvida, 

estar no teleatendimento já proporcionou muitas reflexões, aprendizados e lições para os 

estudantes. Outro ponto em destaque é o número de discussões que podem ser levantadas a 

respeito do futuro da telessaúde no Brasil. 

                                                        Figura 1- Portal Telemedicina Paraná 

 

Legenda- Portal Telemedicina Paraná. Painel onde os atendimentos aconteciam pelos bolsistas.  

Fonte- Os autores, 2020.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                  O presente relato de experiência teve a finalidade de compartilhar esta inovadora 

forma de atuação para enfrentamento da pandemia e o desafio do uso dessa tecnologia. Diante 

do exposto, fica evidente a importância desta plataforma de telessaúde, uma vez que desafoga 

os serviços presenciais de saúde, bem como, evita a disseminação do vírus, contribuindo para 

o controle da pandemia. O apoio institucional, das secretarias (SETI e SESA) e FA, foram 

fundamentais para a execução destas atividades 

APOIO 

Este projeto recebeu apoio da Fundação Araucária (FA), SETI e SESA 
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