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Atender, 
acompanhar e 
aprender com as 
pessoas com 
sintomas de 
Coronavirus



O que é
 Uma estratégia de ação composta por:

 um aplicativo de celular que interage com os

cidadãos dando informações a analisando

automaticamento e na hora o risco do paciente;

 uma equipe de médicos que atende e orienta à

distância as pessoas com sintomas de Coronavírus; e

 Um Registro Eletrônico de Saúde que guarda essas

informações e pode ser ligado com qualquer

prontuário eletrônico do município (incluindo o e-SUS)

para integrar todas as informações e melhorar o

atendimento (Plataforma Eletrônica da Saúde)



Objetivos

 Além de atender as pessoas à distância evitando

que elas busquem desnecessariamente um um 

serviço de saúde, evitando ainda novas

contaminações a estratégia permite:

 Fazer o acompanhamento e monitoramento das 

pessoas com sintomas e em isolamento domiciliar;

 Localizar geograficamente essas pessoas e planejar

melhor o atendimento nos serviços de saúde de 

referência para Covid19; e

 Propor intervenções de acordo com a análise da 

pandemia em cada bairro e localidades



Cadastro e 

Funcionalidades



Auto atendimento

e telessaúde



Georrefereciamento, 

serviços de saúde e 

orientações



Visão da equipe médica



Visão da equipe médica



Integração com Hospital



Integração com eSUS



Como o município participa?

 Governo da Bahia disponibilizará nesta semana o app para

todas cidadãos e cidadãs e cidades da Bahia

 A prefeitura só precisa:

 fazer uma campanha de divulgação e estimulação do uso

pela população; e

 Informar qual o serviços de saúde de referência na cidade

para os pacientes com suspeita de coronavírus

 A prefeitura pode ainda manifestar o interesse à FESF de 

conectar prontuários eletrônicos de Unidades de Saúde

(Básica, Urgência e Hospital) na Plataforma Eletrônica da 

Saúde (iPES) para integrar as informações e permitir melhor

atendimento e melhoria da vigilância em saúde.



Muito obrigado!


