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Nota Técnica — Novo Coronavírus
N°002/2020, de 20 de março de 2020

Orientações para organização da Rede de Atenção Psicossocial Especializada
no enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19) no município de Salvador

A partir das orientações gerais prestadas pela Organização Mundial da Saúde,
Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, e das determinações da Prefeitura
Municipal de Salvador - Secretaria de Saúde do Município de Salvador, quanto às
medidas emergenciais para a prevenção do COVID-19 (Corona vírus), esta
Coordenadoria das Redes de Atenção à Saúde Psicossocial, orienta:

1 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
Implementação e manutenção do protocolo de higienização na chegada às
unidades e na saída, tanto para os profissionais, quanto para os usuários e seus
acompanhantes. Limpar as superfícies tocadas com frequência com a solução
contendo: 01 (uma) parte de alvejante e 99 (noventa e nove) partes de água conforme
protocolo de manejo clinico para COVID-19 do Ministério da Saúde. Higienizar as
mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Evitar apertos
de mão, abraços, beijos e manter distância mínima de 1 metro. Evitar tocar olhos,
nariz e boca com as mãos não lavadas. Instruir todas as pessoas que durante a tosse
ou espirro cubram o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço
de papel, descartando-os após o uso. Deve-se reforçar medidas de higienização de
superfícies e disponibilizar álcool em gel 70% ou água e sabão para os usuários, em
local sinalizado, assim como disponibilizadas informações visíveis sobre higienização
de mãos, água e sabão líquido.
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2 - ACOLHIMENTO
Quanto aos acolhimentos: serão mantidos, observando as normas de
prevenção e higiene, distanciamento entre os envolvidos, uso de máscaras, e
realizados, preferencialmente, em ambientes ventilados.
Caso o usuário apresente sintomas de síndrome gripal (febre e tosse associado
a dificuldade de respirar e/ou dor de garganta), este deverá utilizar máscara de
proteção fornecida pelo serviço, e, após o procedimento do acolhimento, a equipe
deverá realizar encaminhamento, mediante ficha de referência-contra referência, para
unidade da Atenção Primária para realização de protocolo diagnóstico e notificação
IMEDIATA.
Observação 1: Caso o usuário apresente, além dos sintomas anteriores, falta
de ar, o encaminhamento deve ser feito para unidades de urgência/emergência.
Observação 2: Esta conduta, por parte da equipe profissional, deverá ocorrer
em todos os casos identificados.

3 - ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS
Quanto aos atendimentos individuais com Profissionais de Atendimento
Integrado: serão mantidos, observando as normas de prevenção e higiene,
distanciamento entre os envolvidos, uso de máscaras, e realizados,
preferencialmente, em ambientes ventilados. Tais procedimentos deverão considerar
a especificidade e gravidade de cada caso, uma vez que os usuários da atenção
psicossocial demandam cuidado especifico, principalmente quanto à escuta de suas
angústias e necessidades psicossociais. Outrossim, os usuários que, a partir de
avaliações da equipe profissional e de seus técnicos de referência, apresentam
demandas mais leves ou menos graves, deverão ser orientados a evitar a frequência
e/ou permanência nas unidades, minimizando, assim, o contato próximo com outras
pessoas. Evitar, principalmente, a circulação de usuários idosos e/ou portadores de
doenças crônicas nas unidades.
As equipes de profissionais dos serviços da RAPS Especializada deverão
continuar prestando atenção especial aos usuários mais graves para que o cuidado
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continue sendo mantido de modo a prevenir surtos e crises que provoquem ainda mais
sofrimento mental aos usuários e seus familiares, inclusive avaliando os casos que
necessitem de atendimento domiciliar, respeitando as normas de prevenção e higiene.
Orienta-se ainda, para que o profissional de referência se mantenha atento a todos os
seus referenciados, ainda que alguns desses não necessitem estar circulando pelos
serviços, diariamente.

4- ATENDIMENTOS EM GRUPO
Quanto às atividades em grupo com usuários e/ou familiares: orientamos
suspender tais atividades, por pressupor que configura aglomeração ou contato
próximo entre as pessoas.

5 - ALIMENTAÇÃO
Quanto à dispensação da alimentação: deverá ser observada a condição de
vulnerabilidade de alguns usuários que necessitam da alimentação fornecida pelos
serviços, ao tempo em que orienta-se o escalonamento na distribuição e entrega dos
alimentos, evitando, assim, aglomerações nos horários das refeições, ou seja,
distribuir as refeições em pequenos grupos de usuários com espaço de tempo entre
eles, observando o devido distanciamento físico, bem como as normas de prevenção
e higiene, inclusive dos ambientes, móveis, e utensílios utilizados.

6 - ORIENTAÇÕES GERAIS
Para as unidades que possuem Serviços de Residência Terapêutica, solicitase manter as normas de higiene preconizadas para os domicílios brasileiros em geral,
bem como orientar a restrição à circulação externa dos moradores às residências,
salvo em casos de necessidades de saúde.
Para os Centros de Atenção Psicossocial da infância e adolescência (CAPS i)
e Unidade de Acolhimento Infantil (UAI) as orientações incluem ainda especial
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atenção com a higienização de objetos (brinquedos, móveis e utensílios) utilizando
hipoclorito (água sanitária), assim como prestar os devidos esclarecimentos aos
familiares e/ou acompanhantes dos usuários.
Para os CAPS tipo AD III e III devem manter seu funcionamento nas 24 (vinte
e quatro horas) horas do dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana
e feriados, devendo seguir as mesmas orientações de prevenção e enfrentamento ao
COVI D-1 9.
Os profissionais das unidades que compõem a Rede de Atenção Psicossocial
Especializada, deverão, a todo momento, orientar os usuários quanto aos cuidados
de prevenção e higiene, com o devido acolhimento e empatia, considerando o perfil e
as necessidades de nossos usuários.
Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos de
infecção pelo novo coronavirus (COVID — 19) e podem ser alteradas conforme novas
informações sobre o vírus.

Atenciosamente,

unha Carneiro
Coordenador das Redes de Atenção
à Saúde Psicossocial

Zaida de Barros Melo Nascimento Santos
Diretoria de Atenção à Saúde
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