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CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: Em 11 de março de 2020, a doença causada 
pelo vírus SARS-CoV-2, chamada COVID-19, foi declarada como uma pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Em questão de dias, governos e prefeituras, 
como a de Curitiba/PR, declararam Estado de Emergência de Saúde Pública e 
elaboraram medidas de biossegurança para conter a disseminação viral dentre as 
quais está o isolamento social previsto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020. Destarte, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Curitiba pôs em vigência o 
Plano de Contingência para o Enfrentamento do Novo Coronavírus,  que regulamenta 
as atividades da cidade baseada em um sistema de bandeiras - amarela, laranja e 
vermelha. Ainda, se viu necessária a convocação de voluntários e a criação de um 
centro de ouvidoria e de teleconsultas. Esse conjunto de providências corroborou para 
que a população permanecesse em quarentena, evitando qualquer exposição 
desnecessária à pronto-atendimentos e postos de saúde. FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA: Foi em dezembro de 2019 que o primeiro caso foi registrado na cidade de 
Wuhan, na China. Em poucos meses, mais de 200 territórios já haviam relatado casos 
de COVID-19 (OMS, 2020), dentre eles, o Brasil, que teve o primeiro caso confirmado 
no dia 26 de fevereiro, em São Paulo (OPAS/Brasil, 2020). Assim, tendo em vista a 
rápida disseminação viral, o mundo inteiro contou com a mão de obra voluntária para 
ajudar na contenção urgente da pandemia. Consonantemente, voluntário é aquele que, 
“devido ao seu espírito cívico e interesse pessoal, dedica parte de seu tempo, sem 
remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos” 
(ONU, 2001). Além disso, o voluntariado traz benefícios não somente à sociedade em 
geral, mas também ao próprio agente que, por meio da solidariedade e da 
disponibilização do próprio tempo, percebe o potencial de mudança que pode ser 
proporcionada na comunidade e anima outras pessoas a buscarem o bem comum 
(GAFO, 1997). DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A prática voluntária aconteceu nos 
dias 23 e 27 de março de 2020, na SMS de Curitiba, período em que o isolamento 
social começou a ser assimilado na cidade. O programa de voluntariado, contemplado 
pelas alunas, subsidiou vários atendimentos telefônicos à população, tirando dúvidas 

mailto:giovanaknapikbatista@gmail.com
mailto:francoadrianacristina@hotmail.com


 

relacionadas ao COVID-19 e fazendo o agendamento de teleconsultas, para os 
pacientes cujos sintomas eram considerados importantes e para aqueles que 
pertenciam aos grupos de risco. Outrossim, para que a ação acontecesse, protocolos 
de conduta e acesso à médicos foram disponibilizados pelo setor. Os médicos, também 
voluntários, davam suporte em casos mais graves e questionamentos mais complexos. 
Além disso, durante as ligações, eram redigidas fichas pelas atendentes, informando o 
nome, o local de moradia, o telefone para contato, a UBS de cadastro (se houvesse), 
os sintomas apresentados e as recomendações médicas relacionadas à dúvida de 
cada paciente. Assim, ao coletar todas essas informações, as fichas eram 
computadorizadas e seus dados eram repassados aos Distritos Sanitários e unidades 
de saúde mais próximas do indivíduo, para que se fossem prestadas as devidas 
assistências.  Com isso, ao atender uma chamada, foi possível oferecer o serviço à 
população da cidade de acordo com a gravidade e a situação do paciente, que em sua 
maioria eram idosos incapazes de sair de casa e pacientes que apresentavam 
sintomas leves, moderados e concretos. Os pacientes que apresentavam sintomas 
emergenciais eram imediatamente orientados a procurar o serviço de saúde 
direcionado ao atendimento desses casos. RESULTADOS ALCANÇADOS: O 
aprendizado intelectual, empático e solidário foi proporcionado em tal experiência, ao 
possibilitar a observação e análise de uma realidade diferente em um momento 
emergencial. A importância dos dados epidemiológicos para o atendimento eficiente da 
população foi ratificada, considerando os aspectos de rastreio dos casos, a partir da 
rede de contatos dos pacientes confirmados, e a classificação em bandeiras da 
realidade da cidade frente à disseminação da doença. O aprendizado teórico foi 
colocado em prática e desenvolvido de maneira plena, ao evidenciar a competência de 
conversar com os pacientes e transmitir segurança e apoio em tempos de crise. 
Percebeu-se a importância da tecnologia e da telemedicina em momentos como o 
vivido, visto que essas ferramentas possibilitam o rastreio e acompanhamento dos 
casos leves ou suspeitos sem que o paciente precise se direcionar a um serviço de 
saúde, evitando assim uma maior disseminação da doença. Sabe-se que a empatia e a 
cidadania são mutuamente necessárias, entretanto, nenhuma delas é natural e essa 
dupla relação sócio-pedagógica vivenciada na experiência fitou desenvolver tais 
sentimentos. À vista disso, a SMS de Curitiba, ao reconhecer a relevância tática da 
inclusão de voluntários tanto no auxílio do combate à COVID-19, quanto na formação 
de melhores profissionais e no seu posicionamento no cenário hodierno, cumpre seu 
papel de responsabilidade social indo ao encontro dos interesses da saúde pública da 
cidade. RECOMENDAÇÕES: Recomenda-se que experiências como essa sejam 
oferecidas em maior frequência aos estudantes dos primeiros anos do curso de 
Medicina, promovendo a noção de responsabilidade da profissão e o olhar empático e 
altruísta aos pacientes. É mister o incentivo a tal prática, uma vez que o entendimento 
da importância da saúde pública desde o início do curso é fundamental. Por fim, 
enfatiza-se a grande valia da união entre Secretarias Municipais de Saúde e a 
Academia de Medicina, para a formação de médicos responsáveis e cidadãos 
conscientes de seus direitos e deveres.  
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