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Objetivo
Geral:

• Promover a reabilitação de pacientes após a alta hospitalar por COVID-19 e 

o matriciamento de profissionais.

Específicos:

 Integrar a Linha do Cuidado,  após a alta hospitalar da pessoa por COVID-

19, como componente da atenção especializada ambulatorial;

• Melhorar a qualidade de vida de pacientes pós COVID-19, contribuindo com 

seu retorno às atividades rotineiras, mediante atendimento multiprofissional 

especializado;

• Elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS), objetivando a melhor 

funcionalidade do usuário;

• Realizar o matriciamento da Atenção Básica e dos Serviços de Reabilitação 

Física da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD); 

• Contribuir com pesquisas científicas.



Acesso

1. Vinculação -

Atendimento 

Presencial

Unidades 

Hospitalares de 

Referência COVID-19 

(HESF e HE)

Ambulatório 

HEOM

E-mail 

2. Matriciamento HEOM

Telessaúde Serviços de 

Reabilitação 

Física da RCPD e 

Atenção Básica



1. Vinculação - Atendimento Presencial 
Implementado pelo 

Hospital Especializado Otávio Mangabeira (HEOM)  

Tem como fluxo inicial as Unidades Hospitalares de Referência COVID-19 

(Hospital Ernesto Simões Filho e Hospital Espanhol), por meio de avaliação antes 

da alta visando tratamento ambulatorial no HEOM. E, posteriormente, 

contrarreferência para os Serviços de Reabilitação Física da RCPD e Atenção 

Básica mediante o contexto global de avaliação e classificação de caso 



2. Matriciamento Implementado pelo
Hospital Especializado Otávio Mangabeira (HEOM)

Matriamento da Atenção Básica e Serviços de Reabilitação Física da RCPD 

por meio de ações de Telessaúde: Tele-educação e Teleconsultoria 

especializada.

Tele-educação: Webaulas, webpalestras, discussões de caso em salas 

virtuais, dentre outros 



2. Matriciamento Implementado pelo
Hospital Especializado Otávio Mangabeira (HEOM)

Integrar os serviços que compõem o Programa de Telecompartilhamento da Saúde

com a Atenção Básica do Estado da Bahia (Resolução CIB Nº107/2020), por

meio da oferta de Teleconsultoria especializada.

A Teleconsultoria especializada ou teleinterconsulta é a troca de informações e

opiniões entre profissionais de saúde, para auxílio diagnóstico e/ou terapêutico.



Fluxo da Teleconsultoria especializada
Profissional de nível superior  

Atenção Básica ou dos Serviços 

de Reabilitação Física da RCPD  

solicita teleconsultoria 

especializada via plataforma do 

Telessaúde

O Núcleo de Telessaúde faz a 

triagem por especialidade e 

encaminha ao teleconsultor

especialista do HEOM.

O teleconsultor

responderá a 

teleconsultoria de forma:

Assíncrona -

por texto, na 

própria 

plataforma

Síncrona –telefone, whatsapp ou 

sala de webconferência 

(teleconsulta síncrona ou 

teleinterconsulta), e posterior 

registro escrito das orientações.


