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Nota Técnica — Novo Coronavirus DAS/CRP 
N° 04/ 2020, de 26 de agosto de 2020 

ORIENTAÇÕES PARA ATENÇÃO DOMICILIAR 
NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ESPECIALIZADA 

Considerando a Lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001, que reconhece os direitos das 

pessoas com sofrimento mental e as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental; 

Considerando a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus; 

Considerando o Decreto municipal n° 32.268, de 18 de março de 2020, que declara 

situação de emergência no Município de Salvador e define outras medidas para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus; 

Considerando a Nota Técnica — Novo Coronavirus N° 1/2020, de 19 de março de 2020, 

emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, que versa sobre Orientações para 

organização da Atenção Primária à Saúde no enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-

19) no município do Salvador; 

Considerando a Nota Técnica — Novo Coronavírus N° 2/2020, de 20 de março de 2020, 

emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, que versa sobre Orientações para 

organização da Rede de Atenção Psicossocial Especializada no enfrentamento ao Novo 

Coronavírus (Sars-Cov-2) no município de Salvador; 

Considerando a Nota Técnica — Novo Coronavirus N° 5/2020, de 9 de abril de 2020, 

emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, que versa sobre Orientações para 

organização da Rede de Atenção Psicossocial Especializada no enfrentamento ao Novo 

Coronavirus (Sars-Cov-2) no município de Salvador; 

Considerando a Nota Técnica COE Saúde n° 24, de 25 de março de 2020, emitida pela 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, que versa sobre Orientação para os Serviços da 

Rede de Atenção Psicossocial do Estado da Bahia voltadas à Prevenção ao novo 

Coronavírus (Sars-Cov-2) e proteção à saúde do trabalhador e das pessoas com 

transtornos mentais e uso abusivo de álcool e outras drogas; 
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Considerando a Nota Técnica N°12/2020-CGMAD/DAPES/SAPS/MS, emitida pelo 

Ministério da Saúde, que versa sobre Recomendações à Rede de Atenção Psicossocial 

sobre estratégias de organização no contexto da infecção da COVID-19 causada pelo novo 

coronavírus (Sars-Cov-2); 

Esta Coordenadoria vem trazer recomendações aos Centros de Atenção Psicossocial do 

município de Salvador com o objetivo de orientar sobre os procedimentos de visitas 

domiciliares que se façam necessárias no período de duração da pandemia da Covid-19. 

Em linhas gerais, seguindo as orientações consideradas em documentos acima referidos, 

as atividades assistenciais devem ter continuidade, sobretudo as de suporte ao manejo de 

crise, acolhimento das demandas, incluindo a maior instabilidade emocional, além da 

continuidade da oferta terapêutica já em progresso. 

Propõe-se dois tipos de visita domiciliar: 1) de acordo com a clinica do caso e com o 

respectivo Projeto Terapêutico Singular; 2) visitas domiciliares demandadas por órgãos da 

Justiça, Saúde, Assistência social, dentre outros. 

O procedimento em questão corresponde ao código descritivo de 03.01.08.024-0 - 

Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou 

familiares na Tabela SIGTAP/SUS, em que: "consiste no ato de realizar ações em serviços 

de saúde na busca por pacientes com indicação para o atendimento no domicilio, incluindo 

visitas da equipe de atenção domiciliar aos estabelecimentos de saúde e reuniões clinicas 

para discussão de caso com a equipe dos outros serviços". 

Seguindo as orientações das autoridades de saúde acerca da epidemia da Covid-19, que 

incentivam o distanciamento social, torna-se pertinente que as equipes avaliem 

criteriosamente a demanda e priorizem os atendimentos e assistência remota 

(teleatendimento) como recurso inicial de intervenção para os casos em que essa 

tecnologia seja possível, sem prejuízo da assistência. 

1. Orientações sobre Avaliação de Demandas 

No caso das visitas domiciliares, a redução temporária da sua frequência deve estar 

associada à avaliação do Projeto Terapêutico Singular (PTS) do usuário, sendo substituída, 

quando possível, por outras estratégias de comunicação virtual, por meio de recursos, 

como: telefonemas, aplicativos de mensagem instantânea, videochamadas e outros meios 
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virtuais disponíveis, lembrando que todos os equipamentos utilizados devem ser 

submetidos a desinfecção constantemente. 

Usuários acamados e com dificuldades de locomoção devem ter o atendimento domiciliar 

mantido, sobretudo para aqueles que necessitem de administração de medicamentos 

injetáveis, cuja programação de visita já esteja prevista em seu PTS. 

Importante ressaltar que, no campo da Saúde Mental, há ainda os episódios de crise 

psicossocial, que em boa parte das vezes é a principal motivação para uma visita por parte 

da equipe de assistência. Tais situações podem promover condições de difícil intervenção 

em períodos de normalidade epidemiológica, e podem se tornar ainda mais difíceis em uma 

época de pandemia, por conta das rígidas normas de condutas para evitar a transmissão do 

vírus. A crise psíquica, por natureza, desafia os ideais estabelecidos de condutas e não se 

encaixa em nenhuma fórmula pronta de intervenção. Nesse sentido, cabe à equipe a 

análise técnica da natureza da abordagem a ser adotada, resguardando o usuário, o 

trabalhador e os familiares que por ventura estejam presentes. 

Do ponto de vista conceituai, considerar-se-á o entendimento de que crise é um termo 

polissémico, assumindo-se aqui os contornos de que a crise psicossocial é um momento de 

ruptura que agrega as marcas singulares expressas no corpo do sujeito que sofre, e 

também elementos do contexto social onde este sujeito se insere, que podem tanto 

intensificar este sofrimento, quanto promover cuidado'. 

Destarte, quando da realização de visitas domiciliares demandadas por Órgãos intra e 

intersetoriais, a equipe deve realizar aproximação com o caso para identificar a necessidade 

da demanda junto à Instituição demandante, por meio de contato telefônico ou e-mail. 

Se o caso em questão já for acompanhado pelo serviço, a efetivação do procedimento deve 

seguir as orientações descritas acima, considerando o Projeto Terapêutico Singular do caso 

na análise da demanda. Se o caso for de acolhimento inicial, novo para a equipe do serviço, 

esta deve iniciar articulação via contato remoto (telefone e outros meios), avaliando possível 

situação de crise psicossocial, as vulnerabilidades e os riscos associados à demanda 

apresentada, fundamentando-se por critérios da clínica psicossocial e do contexto 

pandêmico. 

1  MENEZES JUNIOR, G.E.C. et al. Crise psicossocial: Unia proposta de ampliação do conceito de 
crise em saúde mental. In: PEREIRA, E.P. (org.) Saúde mental: um campo em construção. Ponta 
Grossa: Atena, 2019. p. 82-96. 
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Nesse sentido, após identificadas as necessidades de atenção psicossocial associadas ao 

caso clínico, a equipe deve responder ao órgão demandante por comunicação oficial, 

reportando sobre o andamento das articulações do cuidado e as ações técnico-

assistenciais, emitindo relatório psicossocial após a realização do procedimento e, quando 

da impossibilidade deste, apresentar justificativa consubstanciada. 

2.2 Orientações sobre a realização do procedimento 

Para os casos em que se faça, de fato, necessária visita domiciliar, recomenda-se o que se 

segue: 

Se necessária a presença de um ou mais componentes da equipe no domicílio, ou no local 

de moradia do usuário, obter informações prévias sobre o local, a quantidade de pessoas 

presentes, para então traçar uma estratégia de abordagem que objetive diminuir riscos da 

transmissão da Covid-19: uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

como máscara, luvas, avental e touca descartáveis, com manutenção da distância de 

segurança entre técnicos, usuários e familiares. 

Além da intervenção psicossocial, sempre que possível, deve ser realizada orientação sobre 

as condutas a serem adotadas para prevenção da COVID-19. 

Caso a área seja coberta por ESF - Estratégia de Saúde da família, verificar possibilidade 

de promover ações intersetoriais, como por exemplo: contactar o agente comunitário de 

saúde (ACS) da área de referência para incluir as questões da atenção psicossocial em sua 

visita; 

Presença de no máximo dois componentes da equipe no domicílio, ou no local de 

moradia do usuário; 

Restringir os horários de visitas. Manter contato telefônico anteriormente para verificar 

melhor horário e marcar, para que não haja alta circulação de pessoas no mesmo local. O 

objetivo é que a família se organize para receber os profissionais; 

A equipe deverá antecipadamente ligar para o usuário/ familiar para relembrar o horário 

da visita; 

Orientar, previamente, para que não haja contato físico, como beijos e abraços, por 

exemplo; 
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6) Evitar que as visitas sejam em locais fechados, priorizando lugares ventilados e sem 

aglomerações; 

7) Havendo necessidade de adentrar o domicílio, retirar os sapatos ou borrifar álcool liquido 

70% na sola dos sapatos. Após, a retirada dos sapatos ou higienização do mesmo, lavar ou 

higienizar as mãos com álcool gel 70% durante 20 segundos, entrelaçando os dedos e com 

cuidado para higienizar as unhas até que todo o álcool gel se evapore; 

8) Recomenda-se a distância mínima de dois metros entre as pessoas; 

9) Proceder higienização das mãos antes e após o contato com o usuário visitado ou outras 

pessoas da residência (utilizar água e sabão ou solução alcoólica a 70%); 

10) Além da intervenção psicossocial, se possível, orientação, também, sobre as condutas a 

serem adotadas para prevenção da COVID — 19. E caso, haja alguma suspeita, comunicar 

sintomas para à unidade de saúde local; 

11) Recomendações para o motorista e o veículo: 

Distribuir a equipe no veículo de forma que garanta a distância indicada (motorista 

na frente; 1 técnico atrás do lado oposto ao motorista; 1 técnico no fundo). 

Uso de máscara cirúrgica durante todo o período, desde o deslocamento, 

intervenção e retorno à Unidade; 

Após visita, o veículo (principalmente tapetes, bancos e maçanetas) deve ser 

higienizado com hipoclorito a 1% ou álcool a 70%. 

12) No caso de demandas para visita em domicilio com a presença de familiares e/ou 

usuário com resultado positivo para Covid-19 nos testes sorológicos (IgM+), Anticorpo 

Total ou RT-PCR há menos de 15 dias, a avaliação sobre os benefícios da visita deve ser 

ainda mais criteriosa, levando em consideração a gravidade do caso, necessidade do 

usuário e proteção à equipe. Caso defina-se pela realização da visita, a equipe deve estar 

ainda mais atenta ao uso correto dos EP1s, que devem ser descartados em lixo específico 

antes da entrada no veículo, higienizar as mãos com álcool à 70%. - 

13) 0 descarte dos EPI's deve ser realizado em lixo específico. 
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Organização e Revisão da Nota Técnica - Novo Coronavirus DAS/CRP N° 04/2020, de 

10 de agosto de 2020: 

Coordenador das Redes de Atenção à Saúde Psicossocial - CRASP 

Allann da Cunha Carneiro 

Chefe de Setor Distrito Sanitário Centro Histórico/ Caps II Dr. Antônio Roberto 
Pellegrino 

André Luis Prado Dária - Psicólogo 

Chefe de Setor Distrito Sanitário Cajazeiras/ Caps II Nise da Silveira 

Mariana Costa Fiuza Inácio - Enfermeira 

Apoiadora Institucional em Saúde Mental do Distrito Sanitário Boca do Rio 

Fernanda Barreto Aragão Viana - Enfermeira 

Apoiadoras à Gestão da Coordenaria das Redes de Atenção Psicossocial — CRASP 

Deise Silva Nery — Assistente Social 

Gustavo Vilas Boas — Psicólogo 

Janine Cardoso Soub — Psicóloga 

Marianna Luiza Alves Soares Santos — Psicóloga 

Colaboração - Centro de Operações e Emergência em Saúde Pública da Secretaria 
Municipal da Saúde (COE- Salvador) 

Coordena G • . s Redes de Atenção à 

Saúde Psicossocial - CRASP 

Z ida de Barros el o Nascimento 

Diretora de Atenção à Saúde 
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