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Nota Técnica — Novo Coronavirus 

DAS/CRP N° 03/2020, de 26 de agosto de 2020 

ORIENTAÇÕES E SUGESTÕES PARA O CUIDADO E PREVENÇÃO AO COVID 19 NOS 

CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIS MUNICIPAIS 

Diante da necessidade de ofertar um cuidado diferenciado às crianças, 

adolescentes e familiares durante o período de distanciamento/isolamento social por 

conta da pandemia da COVID-19, as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial da 

Infância e adolescência (CAPS ia) de Salvador realizaram estudo com conteúdo 

específico da saúde mental infanto-juvenil, com intuito de complementar a Nota técnica 

DAS/CRP n°001/2020 emitida em 15 de abril de 2020. 

Este documento visa orientar também cuidadores de crianças e adolescentes em 

situação de abrigamento, visto que existem alguns deles que fazem acompanhamento 

nos CAPS ia de referência. 

1. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O COVID-19 

Orientação às famílias e cuidadores sobre as medidas preventivas 

Nesta situação que estamos vivendo durante a pandemia do COVID-19 é 

importante fornecer aos cuidadores e responsáveis informações confiáveis acerca da 

doença. É necessário orientar e estimular o diálogo entre cuidadores e 

crianças/adolescentes sobre o que está acontecendo; é relevante o acolhimento e 

validação dos sentimentos que crianças/adolescentes possam expressar frente ao novo 

contexto, além de oferecer estratégias práticas de segurança. A utilização de uma 

linguagem acessível, assim como disponibilidade para tirar dúvidas é essencial para 

promoção do sentimento de segurança entre eles. 

Devido à fácil proliferação do vírus e sua permanência em alguns tipos de 

superfícies e materiais por horas ou até dias, é indispensável orientar sobre a 

necessidade de intensificar a higienização de brinquedos e objetos, dos espaços da casa 

e utensílios domésticos, além da higiene corporal pessoal, principalmente das mãos. 

Em situações onde um familiar ou usuário precise sair de casa, orientar sobre a 

necessidade do uso imprescindível de máscara, como também manter o distanciamento 
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social e evitar aglomerações. No retorno à casa, orientar sobre as 

estratégias de higienização e desinfecção dos alimentos e produtos que adentrarem a 

residência, incluindo bolsas, sapatos e óculos, por exemplo, além de tomar banho logo 

depois da chegada. 

2. ORIENTAÇOES ESPECÍFICAS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

No contexto de pandemia por Covid-19, de acordo com as normas de prevenção 

e proteção propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), as intervenções 

presenciais realizadas pelos CAPSia (acolhimento, atendimentos individuais, visitas 

domiciliares) devem ser realizadas mediante a orientação sobre a necessidade do uso 

de máscara pelo usuário e familiar, a higienização das mãos destes na chegada ao 

serviço e o uso de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) pelo profissional 

(máscara cirúrgica descartável), obedecendo as normas técnicas da ANVISA (2020). No 

caso de apresentação de sintomas gripais pelo usuário ou familiar, orientar sobre 

necessidade de isolamento e suspensão dos atendimentos presenciais, inclusive 

acolhimento ou visita domiciliar, mantendo o monitoramento, por tele atendimento, do 

caso pelo técnico de referência. 

2.1. Acolhimento 

Serão realizadas escutas qualificadas por telefone para a identificação de casos 

graves e a real necessidade para acolhimento presencial. Por casos graves, 

entendemos: casos em desorganização psíquica grave; casos com risco de vida para o 

usuário ou terceiros. As demais situações serão orientadas e poderão ser monitoradas 

por tele atendimento ou encaminhadas ao Pronto Atendimento Psiquiátrico quando 

identificada a necessidade pelo técnico responsável do CAPS ia. 

2.2. Atendimentos individuais 

Serão priorizados os atendimentos individuais, por telefone ou vídeo chamada, 

dos casos matriculados que estejam com quadro de organização psíquica instável. 

Deve-se considerar o uso de estratégias tecnológicas que disponham de maior contato 

visual para a interação com as crianças, pois boa parte dessas crianças possui 

diagnóstico de autismo e ou déficit intelectivo, necessitando de um objeto concreto para, 
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através da visualização, entender e interagir. O recurso da imagem é a 

modalidade mais eficiente para estimular esse grupo. 

Os atendimentos presenciais serão realizados, preferencialmente, aos casos que 

apresentam quadro de desorganização psíquica grave e àqueles com risco grave de 

suicídio, conforme avaliação da equipe técnica do serviço. 

2.3. Atendimentos de grupo 

Os atendimentos presenciais em grupo estarão suspensos durante o período de 

pandemia, podendo ser realizados por meio virtual, considerando as possibilidades dos 

usuários dos grupos e dos recursos tecnológicos disponíveis nos serviços. 

Salientamos a importância da manutenção dos vínculos e sociabilidade para o 

processo de desenvolvimento e cuidado de crianças e adolescentes. E que, nesse 

sentido, as ferramentas virtuais atuam como meios possíveis e seguros neste momento. 

2.4. Orientação às famílias e cuidadores 

Construir e manter uma nova rotina básica pode ser muito organizador para as 

crianças e adolescentes. Estabelecer horários para dormir e acordar, além de manter 

horários regulares para as refeições, priorizando ingestão de alimentos naturais para 

fortalecer a imunidade. Se possível, também é interessante, para manutenção da saúde 

física e mental, realizar atividades diversas frequentemente, com cuidado e precaução, 

definindo horários para execução, sem rigidez excessiva ou cobranças por 

produtividade. Podendo ser: 

atividades físicas: respiração, alongamentos, exercícios de movimentação do 

corpo, entre outros, que podem ser realizados por crianças, adolescentes e adultos 

juntos e escutando música; 

atividades lúdicas e/ou pedagógicas, com interação entre as 

crianças/adolescentes e os cuidadores, utilizando os recursos disponíveis e acessíveis, 

respeitando a escolha/desejo das crianças, facilitando assim o seu interesse e 

envolvimento com a atividade. 

atividades domésticas: integrar as crianças/adolescentes de ambos os sexos no 

auxílio das atividades, Considerando as habilidades de cada um e as peculiaridades de 

cada faixa etária, contribuindo para a organização familiar psicossocial como um todo. 
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No contexto de isolamento/distanciamento, a maioria das atividades 

terapêuticas e sociais das crianças/adolescentes foi suspensa, com a necessidade de 

permanência no espaço de moradia como medida de proteção. Essa dinâmica acaba 

por exigir maior 

disponibilidade dos cuidadores e, nesse sentido, é fundamental que o cuidado possa ser 

compartilhado, visando não sobrecarregar um único cuidador. 

2.5. Visitas domiciliares 

Neste contexto de pandemia, as visitas domiciliares estarão acontecendo nas 

seguintes situações: serão visitados os casos já acompanhados no serviço e mediante 

a avaliação do técnico de referência, desde que esses casos apresentem intensa 

desorganização psíquica e impossibilidade de deslocamento da família até o serviço. 

Importante destacar que essas visitas devem acontecer com os profissionais utilizando 

os EPI's adequados (máscara, touca, avental, luva e face Shields), conforme Nota técnica 

11/20201, além de ter disponível álcool em gel. 

2.6. Atenção à crise 

Em caso de urgência ou situação de crise, orientar as famílias e cuidadores a 

contatar o profissional de referência no CAPSia para orientação, bem como avaliação 

pela equipe técnica sobre a necessidade de encaminhamento para os serviços de 

urgência. Caso a crise aconteça em horários em que a unidade não esteja funcionando, 

orientar a família a buscar o serviço de urgência mais próximo da residência. Solicitar 

previamente que não sejam realizadas alterações na medicação sem 

prescrição/orientação médica.t 

1  Disponível em: http://www.saude.salvador.ba.qov.bricovid/wp-content/uploads/sites/27/2020/08/NT-
n1  1 -DAS.APS-0707-v6.. pdf 
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Organização e revisão da Nota Técnica — Novo Coronavirus 

DAS/CRP N° 03/2020, de 26 de agosto de 2020. 
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Allann da Cunha Carneiro 

Grupo de Trabalho — Orientações e Sugestões para o Cuidado e Prevenção ao 

Covid 19 nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis Municipais: 

Andressa Ribeiro Leal 
Enfermeira, CAPS IA Liberdade 
Carolina Pinheiro Moreira 
Psicóloga, CAPS IA Liberdade 
Caroline Oliveira Ledo 
Assistente Social, CAPS IA Liberdade 
Daniela Maria Ribeiro Astolpho Reis 
Terapeuta ocupacional, chefe de setor B do distrito sanitário ltapuã 
Erick Froes Almeida 
Professor de educação física, CAPS IA Liberdade 
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