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Resumo: Devido ao alto índice de casos suspeitos de COVID-19, no intuito de 
obter um acompanhamento adequado e realizar o isolamento social 
recomendado, fez-se necessário o trabalho de triagem de pessoas suspeitas e 
contactantes. Objetiva-se relatar a experiência de residentes em saúde coletiva 
na triagem de pessoas com suspeita de COVID-19 e contatos de casos 
confirmados. Este estudo trata-se de um relato de experiência, de caráter 
descritivo, sobre as ações da triagem dos casos suspeitos de COVID-19, 
realizados por residentes da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da 
Universidade Regional do Cariri, em Unidade Básica de Saúde (UBS), 
localizada na zona rural do município de Crato-CE, no período de março a 
agosto de 2020. Diariamente, um residente era responsável por realizar a 
triagem dos usuários na recepção que compareciam ao serviço apresentando 
sintomas de síndrome gripal, além dos contactantes das pessoas que 
confirmaram positivo para COVID-19. Realizado o preenchimento da ficha de 
monitoramento, conforme protocolo do município, logo após a triagem, os 
usuários eram direcionados à sala reservada na unidade para atendimento, 
havendo comunicação à enfermeira da área adstrita, para prosseguimento de 
protocolo de manejo dos casos Suspeitos da COVID- 19. Ressalta-se que os 
residentes estavam devidamente equipados, adotando os cuidados 
recomendados do uso da máscara, protetor facial, álcool em gel e o 
distanciamento social.  Além das atividades de acolhimento, sucedia-se 
momento de educação em saúde com orientações de higiene, nutricionais e de 
exercícios respiratórios e físicos.  A residência multiprofissional em ações 
conjuntas com a equipe da UBS colaborou para agilizar o atendimento e 
diminuir o tempo de espera, favorecendo o fluxo de utentes na unidade. A 
participação dos residentes no serviço contribuiu para sua formação 
profissional e atuação no combate e prevenção ao novo Coronavírus. Ademais, 
possibilitou a reflexão sobre a importância e a necessidade da reorganização 
dos serviços de saúde no novo cenário imposto pela pandemia. 
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