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1. APRESENTAÇÃO  
 

A Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas, da         
Secretaria de Estado da Saúde, tem por objetivo coordenar e operacionalizar, dentre            
outras, a Política Nacional de Saúde Mental no Estado de Goiás. Considerando            
estas atribuições, apresenta o Guia de Saúde Mental: Orientações para o Cuidado            
Integral no Enfrentamento da Covid-19 na Rede de Atenção Psicossocial do Estado            
de Goiás. 

Chegamos ao final de 2020 impactados pela vivência de uma crise sanitária            
mundial. Diante de inúmeros desafios, muitas mudanças processaram-se de forma          
abrupta e demandaram ações rápidas e efetivas para o enfrentamento dos           
problemas decorrentes. 

A Pandemia da Covid-19 também desdobrou-se em crise no âmbito          
econômico e social provocando agravos às situações de saúde pré-existentes em           
decorrência do aumento das vulnerabilidades sociais, revelando a necessidade de          
fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde - RAS, com ênfase na ampliação da              
oferta de cuidado na Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, visando garantir direitos             
de assistência integral e continuada em contextos adversos. 

As condições impostas em função da pandemia produziram inquietações e          
reflexões importantes sobre a saúde mental da população, que já apresentava           
intensificação do sofrimento mental pré-existente à pandemia, como pode ser          
observado a partir de informações sobre o aumento do abuso de substâncias            
psicoativas, de suicídios e de diagnósticos de transtornos mentais. No contexto da            
pandemia, autoridades em saúde estimam que possa ocorrer um aumento da           
incidência de transtornos mentais, alcançando de um terço a metade da população            
nesse período (OPAS, 2020). 

Sabe-se que, apesar dos avanços legislativos e da garantia de direitos, em            
especial a partir da Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos               
das pessoas portadoras de transtornos mentais, que redireciona o modelo          
assistencial em saúde mental, e das Portaria 3.088/2011, que trata da Rede de             
Atenção Psicossocial, revogada pelas Portarias de Consolidação nº 03 e nº 06, de             
2017, as quais foram alteradas pela Portaria nº 3.588, também de 2017, ainda             
permeia no imaginário social um forte estigma relacionado aos transtornos mentais,           
estendendo-se aos usuários de drogas, o que os coloca numa situação de            
invisibilidade, impedindo que sejam vistos para além dos rótulos estabelecidos, mas           
como pessoas, cidadãos/cidadãs, em sua integralidade. 

Diante deste contexto, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, por meio             
da Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas - SUSMEP,          
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inspirou-se na iniciativa do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde -            
CONASS, que produziu o Guia Orientador para o Enfrentamento da Pandemia na            
Rede de Atenção à Saúde, em especial, sua 2ª versão, de agosto de 2020, que               
trouxe luz ao cuidado em saúde mental pela Rede de Atenção à Saúde. 

Em consonância, cita-se na íntegra parte do referido documento:  

"Nunca foi tão premente ao sistema de saúde um trabalho integrado na forma de              
Redes de Atenção à Saúde. A pandemia impõe a organização dos pontos de atenção              
com definição de papéis e fluxos seja no atendimento da Covid-19 ou para o              
enfrentamento das mais diversas necessidades de saúde que se manifestam". 

Nesta lógica, o Guia de Saúde Mental: Orientações para o Cuidado Integral            
no Enfrentamento da Covid-19 na Rede de Atenção Psicossocial do Estado de            
Goiás reforça a pauta da Saúde Mental na Atenção Primária e Centro de Atenção              
Psicossocial, pontos estratégicos para articulação do cuidado no território, em          
liberdade e organizado por meio da Rede de Atenção à Saúde. 

A pandemia conduz a reflexão sobre a necessidade de promover a saúde            
mental nos territórios garantindo o acesso das pessoas em sofrimento mental, com            
transtorno mental e/ou que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, tendo por              
premissas os princípios doutrinários do SUS, a universalidade, integralidade a          
equidade, além dos princípios organizativos, tendo por destaque a descentralização,          
regionalização e integração do cuidado ofertado. 

Por uma questão didática, este Guia foi estruturado em formato de planilha, a             
qual divide-se em 03 (três) quadros de referência, 01 (um) para a APS, 01 (um) para                
o CAPS e 01 (um) sobre o Autocuidado dos Profissionais. O intuito é que os               
profissionais acessem seu conteúdo de forma rápida e objetiva, favorecendo seu           
uso a partir da construção de espaços de discussões dentro e entre equipes da              
RAPS, nos territórios, de forma flexível mas sistematizada. 

Esperamos que este Guia seja um elemento a mais para subsidiar os            
planejamentos das ações em saúde mental para o ano que se segue, planejamentos             
este já realizados no âmbito regional e municipal, cooperando para a ampliação e             
qualificação das propostas de prevenção e cuidado territorial em saúde mental,           
viáveis em sua execução, a partir dos recursos existentes. 

Destacamos que este foi um documento construído a partir da colaboração de            
vários atores envolvidos (diversas superintendências da SES, COSEMS, CONASS,         
CES, CIES, RECUID, dentre outros) com o projeto maior de contribuir para um SUS              
sustentável. Todas as parcerias foram imprescindíveis para o desenvolvimento desta          
proposta que tem o intuito genuíno de fomentar o acesso e o cuidado integral              
àqueles em sofrimento mental. 
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Almejamos que as discussões dos conteúdos das planilhas mobilizem os          
profissionais e equipes à análise e reflexão de sua práxis, bem como a propositura              
de planos de ação a partir das realidades locorregionais e das necessidades dos             
usuários. Da mesma forma que este guia foi tecido a várias mãos, temos a              
expectativa de que este movimento se processe nos territórios, ou seja, que o             
processo de implementação do Guia envolva o maior número possível de atores            
relevantes e que tais propostas contribuam para a educação permanente dos           
profissionais de saúde e para a qualificação do cuidado em saúde mental.  
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2. LISTA DE SIGLAS 

 
ACS – Agente Comunitário de Saúde 

APS – Atenção Primária à Saúde 
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
COSEMS – Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

COVID-19 – COrona VIrus Disease (Doença do Coronavírus), 19 se refere a 2019 
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 
ESF – Estratégia Saúde da Família 

GAM – Gestão Autônoma de Medicação 
HG – Hospital Geral 

ILPI – Instituição de Longa Permanência de Idosos 

NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 
NCI – Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada 

PCP – Primeiros cuidados psicológicos 
PTS - Projeto Terapêutico Singular 

RAPS – Rede de Atenção Psicossocial 

RAS – Rede de Atenção à Saúde 
RD - Redução de Danos 

RUE – Rede de Urgência e Emergência 
SAIS – Superintendência de Atenção Integral à Saúde 

SAMU – Serviço de Atendimento móvel de Urgência 

SESG – Superintendência da Escola de Saúde de Goiás 
SMAPS – Saúde Mental e Apoio Psicossocial 

SUSMEP – Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas 
UPA – Unidade de Pronto Atendimento 
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3. PROPOSIÇÃO DE QUADRO REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO       
À SAÚDE MENTAL 
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3.1 - Estratégia Saúde da Família-APS 

 
ATRIBUIÇÕES 

 

 
O QUE FAZER? 

 
COMO FAZER? 

 
POR QUE FAZER? 
RESULTADOS ESPERADOS 

3.1.1. Mapear o   
território 

Atualizar dados das   
ações e serviços do    
território:   
- Rede de Atenção à     
Saúde (CAPS, SAMU,   
UPA, H.G, etc); 
- Redes Intersetoriais   
(CRAS, CREAS,  
Escolas, Creches, ILPIs,   
etc);  
- Rede de Apoio    
Comunitário (Centros de   
Convivência, Igrejas,  
Associação de Bairro,   
Organizações Não  
Governamentais, etc). 

Elencar os dispositivos   
disponíveis no território de    
atenção, cuidado, promoção   
da saúde, proteção e    
garantia dos direitos  
individuais e coletivos. 
 
- Utilizar os dados primários     
levantados pela equipe/ACS    
a partir da territorialização; 
 
- Consultar os dados    
secundários dos CNES e da     
plataforma e-gestor AB para    
mapeamento de dispositivos   
da saúde. 

Conhecimento dos  
dispositivos e serviços do    
território. 

3.1.2. Conhecer a   
população 
adscrita 

Atualizar o Cadastro   
Individual e Domiciliar no    
Sistema e-Sus AB    
atentando-se para as   
pessoas em sofrimento   
mental, transtorno  
mental e/ou com   
necessidades 
decorrentes do uso de    
álcool e outras drogas    
em especial quando em    
situação de  
vulnerabilidade 
psicossocial. 

Realizar visita domiciliar,   
considerando as Portarias   
vigentes, as notas técnicas    
relativas às medidas de    
biossegurança.  

Identificação das  
pessoas em sofrimento   
mental, transtorno mental   
e/ou com necessidades   
decorrentes do uso de    
álcool e outras drogas,    
bem como em situação    
de vulnerabilidade  
psicossocial. 

3.1.3. Avaliar risco Identificar os usuários   
em sofrimento mental,   
com transtorno mental e    
classificar o risco   
biopsicossocial. 

Analisar o cadastro do e-sus     
e/ou dos prontuários. 
 
Realizar avaliação de risco    
familiar (Escala de Risco de     
Coelho e Savassi). 
 
Realizar entrevista na   
perspectiva psicossocial. 
 
- Acolhimento / Escuta    
qualificada*; 
- Entrevista individual/   
familiar; 
- Genograma e Ecomapa; 

Identificação, avaliação e   
classificação 
biopsicossocial dos  
usuários e do risco    
familiar.  
 
Promoção do acesso ao   
cuidado dos usuários em    
sofrimento mental, com   
transtorno mental e/ou   
com necessidades  
decorrentes do uso de    
álcool e outras drogas. 
 
Identificação precoce de   
pessoas em sofrimento   
mental, com transtorno   

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
https://www.conass.org.br/conassdocumenta/cd_23.pdf
https://www.conass.org.br/conassdocumenta/cd_23.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm
http://cnes.datasus.gov.br/
https://egestorab.saude.gov.br/
https://aps.saude.gov.br/ape/esus
https://www.informasus.ufscar.br/saude-mental-e-covid-19-as-dimensoes-do-cuidado-relacionadas-ao-uso-de-alcool-e-outras-drogas/
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1104100/nota-tecnica-conjunta-no-14-2020-manejo-ambiental-de-dengue-e-_kmR2Ucg.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/plano_enfrentamento/PLANO_GOIAS_COVID19.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/plano_enfrentamento/PLANO_GOIAS_COVID19.pdf
http://repocursos.unasus.ufma.br/especializacao_saude_mental/repositorio/modulo4/cart%C3%A3o_babel.pdf
http://repocursos.unasus.ufma.br/especializacao_saude_mental/repositorio/modulo4/cart%C3%A3o_babel.pdf
http://repocursos.unasus.ufma.br/especializacao_saude_mental/repositorio/modulo4/cart%C3%A3o_babel.pdf
http://repocursos.unasus.ufma.br/especializacao_saude_mental/repositorio/modulo4/cart%C3%A3o_babel.pdf
https://app.mhpss.net/?get=304/9788555060144_por.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/PROTOCOLO%20CLASSIFICACAO%20DE%20RISCO%20EM%20SAUDE%20MENTAL.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/PROTOCOLO%20CLASSIFICACAO%20DE%20RISCO%20EM%20SAUDE%20MENTAL.pdf
https://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/155
https://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/155
https://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/155
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v15n1/09.pdf
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-Construção de Projeto   
Terapêutico Singular - PTS    
e/ou Familiar. 
 
*Ouvir, conectar, validar os    
sentimentos do outro com    
respeito, aceitação, calor   
humano e compartilhamento   
aberto de informação no    
atendimento a todas as    
demandas, sejam  
programadas ou  
espontâneas. 

mental e/ou com   
necessidades 
decorrentes do uso de    
álcool e outras drogas. 
 
Prevenção de possível   
adoecimento e  
agudização dos casos   
identificados. 

3.1.4. Prevenir e   
cuidar 

 

 

 

 
 

Realizar ações de   
prevenção e atenção  
psicossocial 
considerando:  
- intensificação das   
emoções/sentimentos, 
alterações cognitiva e   
comportamentais:   
* tristeza, raiva, medo,    
ansiedade, estresse,  
tédio, solidão; 
* alterações do sono    
e/ou alimentares, da   
atenção, da  
concentração, da  
memória, da disposição/   
energia, da vontade, do    
afeto, do pensamento,   
dentre outras funções   
psíquicas. 
 
- situações de   
vulnerabilidade: 
* Uso/abuso de   
substâncias psicoativas  
(álcool e outras drogas,    
lícitas ou ilícitas); 
* Isolamento social, em    
especial idosos; 
* Pessoa em Situação    
de Violência; 
* Lesão autoprovocada; 
* Ideação/tentativas de   
suicídio;  
* Pessoas enlutadas por    
perda de ente querido    
por suicídio; 
* Pessoas enlutadas por     
perda de ente querido    
por COVID-19; 
* Desemprego, dentre   
outras situações de   
vulnerabilidade social. 

Ofertar ações que visem    
promoção da saúde,   
prevenção do adoecimento   
mental e cuidado   
multiprofissional (individual,  
familiar, e/ou em grupo;    
presencial ou virtual): 
- Intervenção breve; 
- Mediação de conflitos; 
- Ações de Autocuidado    
Apoiado (motivação para   
mudança, entrevista  
motivacional, resolução de   
problemas, etc); 
- Grupos operativos; 
- Ações de Educação em     
saúde; 
- Abordagem da Redução de     
Danos -  RD; 
- Utilizar Práticas Integrativas    
e Complementares - PIC     
(Fitoterapia - Plantas   
Medicinais, Aromaterapia,  
Meditação/ Mindfulness,  
Terapia Comunitária, etc)etc); 
- Ações de Primeiros    
Cuidados Psicológicos;  
- Ações de Prevenção ao     
Suicídio e Posvenção   
(cuidado das pessoas   
enlutadas por perda de ente     
querido por suicídio);  
- Promoção da cultura de paz; 
- Dentre outros.  
 
Prescrever, orientar,  
dispensar, acompanhar e  
monitorar os usuários com    
transtorno mental leve que,    
inevitavelmente, necessitem  
de medicamentos  
psicotrópicos: 
- Utilizar as ferramentas de     
Gestão Autônoma de   
Medicação – GAM.  
 

Favorecimento do  
acesso e da integralidade    
do cuidado às pessoas    
com sofrimento mental,   
com transtorno mental   
e/ou com necessidades   
decorrentes do uso de    
álcool e outras drogas. 
 
Prevenção de possível   
adoecimento ou  
agudização dos casos   
identificados. 
 
Redução de internações   
por condições sensíveis   
à Atenção Primária à    
Saúde. 
 
Redução de estigmas e    
tabus relacionados a esta    
temática por meio da    
sensibilização da  
comunidade. 
 
Promoção da notificação   
dos casos de lesão    
autoprovocada e  
tentativa de suicídio e    
violência intrafamiliar. 
 
Prevenção de  
reincidência da tentativa   
de suicídio e lesão    
autoprovocada. 
 
Promoção do  
manejo diante do risco   
de suicídio.  
 
 
Redução da  
morbimortalidade por  
violências e preservação   
da vida. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_2ed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dcC7Uh_zc0I
https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Cartilha-Psicovida.pdf
http://observapics.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/11/Informe_evidencias_insonia.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/protocolos-notas/8%20-%20S%C3%ADnteses%20de%20Evid%C3%AAncias/Sa%C3%BAde%20Mental%20na%20Pandemia.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/protocolos-notas/8%20-%20S%C3%ADnteses%20de%20Evid%C3%AAncias/Sa%C3%BAde%20Mental%20na%20Pandemia.pdf
https://opascovid.campusvirtualsp.org/sites/opascovid.campusvirtualsp.org/files/o_alcool_e_a_covid-19_-_o_que_voce_precisa_saber.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/cartilha_idoso.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_reducao_morbimortalidade_acidentes_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_reducao_morbimortalidade_acidentes_2ed.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n%C2%BA-13.819-de-26-de-abril-de-2019-85673796
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n%C2%BA-13.819-de-26-de-abril-de-2019-85673796
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/enfrentamento-da-covid-19-ciencia-a-servico-da-saude-da-populacao/
https://app.mhpss.net/?get=359/guia-vitimas-final.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/guia-vitimas-final.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf
ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/telessaude/apresentacao/2014/Autocuidado-Apoiado.pdf
ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/telessaude/apresentacao/2014/Autocuidado-Apoiado.pdf
https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2015/02/Caderno-de-Exercicios-para-Usua%CC%81rios.pdf
https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2015/02/Caderno-de-Exercicios-para-Usua%CC%81rios.pdf
https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2015/02/Caderno-de-Exercicios-para-Usua%CC%81rios.pdf
https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2015/02/Caderno-de-Exercicios-para-Usua%CC%81rios.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html
https://cee.fiocruz.br/?q=Politica-de-reducao-de-danos-30-anos-garantia-de-direitos-ao-usuario-de-drogas
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_implantacao_servicos_pics.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/12/glossario-tematico.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/12/glossario-tematico.pdf
https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-PROEX.pdf
https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-PROEX.pdf
https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-PROEX.pdf
http://observapics.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/Cuidado-integral-na-Covid-Aromaterapia-ObservaPICS.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202007/22135155-guia-meditacao-rede-colaborativa-rs.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202009/14093602-nota-tecnica-terapia-comunitaria-integrativa-02-2020-docx.pdf
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=prevencao-e-cont-doencas-e-desenv-sustentavel-071&alias=1517-primeiros-cuidados-psicologicos-um-guia-para-trabalhadores-campo-7&Itemid=965
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=prevencao-e-cont-doencas-e-desenv-sustentavel-071&alias=1517-primeiros-cuidados-psicologicos-um-guia-para-trabalhadores-campo-7&Itemid=965
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/cartilha_psicofarmacos.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/cartilha_psicofarmacos.pdf
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_para_dowload_com_correcoes.pdf
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_para_dowload_com_correcoes.pdf
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_moderador_-_versao_para_download_julho_2014.pdf
http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1181-recomendacao-n-040-de-18-de-maio-de-2020
http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1181-recomendacao-n-040-de-18-de-maio-de-2020
http://www.crp09.org.br/portal/images/noticias/2019/NOTA_T%C3%89CNICA_CRP_09_N_02.2019_SUIC%C3%8DDIO.pdf
http://www.crp09.org.br/portal/images/noticias/2019/NOTA_T%C3%89CNICA_CRP_09_N_02.2019_SUIC%C3%8DDIO.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_reducao_morbimortalidade_acidentes_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_reducao_morbimortalidade_acidentes_2ed.pdf
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1 Os links que conduzem a páginas da internet  podem expirar, por essa razão o Guia será revisado e atualizado periodicamente. 
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Compartilhar o cuidado,   
realizar estudos de casos e     
solicitar apoio matricial/   
matriciamento à equipe   
multiprofissional (e-NASF AB)   
e aos Centros de Atenção    
Psicossocial-CAPS, quando  
houver. 
 
Notificar, por meio da Ficha     
de Notificação de Violência    
Interpessoal/ Autoprovocada   
(NCI), os casos suspeitos ou     
confirmados de autolesão e    
tentativa de suicídio e    
violência intrafamiliar. 

3.1.5. Planejar o   
cuidado  

Elaborar o Plano de    
Cuidado/ Projeto  
Terapêutico Singular   
para gestão do cuidado    
de casos mais   
complexos. 

Realizar reuniões de equipe    
para discussão dos casos    
mais complexos e elaboração    
do Plano de Cuidado/ Projeto     
Terapêutico Singular: 
- Considerar os dispositivos    
existentes no território; 
- Envolver equipe, usuário e     
familiares no processo de    
discussão e elaboração; 
- Envolver profissionais da    
equipe multiprofissional  
(e-NASF AB) no processo de     
elaboração, execução e   
educação permanente; 
- Em municípios com Centros     
de Atenção  
Psicossocial-CAPS solicitar  
apoio matricial, quando   
necessário. 

Qualificação da equipe   
por meio de ações de     
Apoio Matricial/  
Educação Permanente. 
 
Realização do cuidado   
integral na Rede de    
Atenção Psicossocial. 
  
Prevenção de possível   
adoecimento ou  
agudização. 
 
Redução de internações  
por condições sensíveis   
à Atenção Primária. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4I4AIDRTPno
https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/35093/mod_resource/content/1/un5/top2_2.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/07/cartilha_notificacao_violencias_2017.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/07/cartilha_notificacao_violencias_2017.pdf
https://www.conass.org.br/conassdocumenta/cd_23.pdf
https://www.conass.org.br/conassdocumenta/cd_23.pdf
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/pab/7/unidades_conteudos/unidade13/unidade13.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
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3.2 - Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 

 
ATRIBUIÇÕES 

 
O QUE FAZER? 

 
COMO FAZER? 

 
POR QUE FAZER? 
RESULTADOS ESPERADOS 

3.2.1. Prevenir e   
cuidar 

Manter o serviço em    
funcionamento com  
horários regulares,  
garantindo o cuidado,   
seguindo os protocolos   
de biossegurança.  

Redimensionar e reorganizar   
as escalas dos profissionais. 
 
Informar os horários de    
atendimento e do   
funcionamento do serviço: 
- Afixar cartazes informativos    
nas unidades, utilizar o site,     
redes e mídias sociais do     
município (instagram,  
facebook, etc).  

Promoção da  
biossegurança dos  
profissionais e usuários   
visando reduzir a   
transmissibilidade da  
Covid-19 na unidade. 
 
Prevenção do sofrimento/   
adoecimento mental dos   
profissionais da equipe.  
 
Facilitação do acesso à    
unidade evitando o   
deslocamento 
desnecessário do usuário. 

Acompanhar usuários do   
serviço que fazem uso    
de medicação  
psicotrópica. 

Prescrever, dispensar (caso   
a farmácia seja no CAPS) e      
monitorar o uso racional de     
medicamentos, de forma   
crítica e segura. 
 
- Caso a Farmácia não seja      
no CAPS, melhorar a    
comunicação entre o   
profissional prescritor do   
CAPS e o dispensador da     
Farmácia do município ou da     
APS. 
 
Orientar os usuários sobre o     
uso dos medicamentos: 
- Utilizar-se de ferramentas    
da Gestão Autônoma de    
Medicação – GAM.  
Articular com a Atenção    
Primária à Saúde a    
prescrição, orientação,  
dispensação e  
monitoramento do uso de    
medicamentos psicotrópicos  
para os usuários com    
transtorno mental leve. 

Instrução do paciente   
acerca do uso dos    
medicamentos 
psicotrópicos. 
 
Ampliação do  
conhecimento e da   
autonomia do usuário em    
relação ao uso da    
medicação. 
 
Favorecimento da adesão   
ao tratamento  
medicamentoso. 
 
Facilitação do acesso à    
medicação. 
 
Continuidade do cuidado,  
minimizando a  
possibilidade de  
agudização dos casos. 
 

Realizar ações de   
prevenção e  atenção   
psicossocial.  

Instituir ou reavaliar o Projeto     
Terapêutico Singular - PTS    
com a participação do    
usuário incluindo estratégias   
de promoção da saúde,    
prevenção do adoecimento   
mental e cuidado. 
 
Realizar ações voltadas para    
o Autocuidado Apoiado   

Continuidade do cuidado,  
minimizando a  
possibilidade de  
agudização dos casos; 
 
Favorecimento da adesão   
às propostas terapêuticas. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OH94FPYcdJU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OH94FPYcdJU&feature=youtu.be
https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_24.pdf
https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_24.pdf
https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_24.pdf
https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_24.pdf
http://conselho.saude.gov.br/images/Recomendacoes/2020/Reco040.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/plano_enfrentamento/PLANO_GOIAS_COVID19.pdf
https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_24.pdf
https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_24.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/cartilha_psicofarmacos.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/cartilha_psicofarmacos.pdf
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_para_dowload_com_correcoes.pdf
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_para_dowload_com_correcoes.pdf
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_moderador_-_versao_para_download_julho_2014.pdf
https://portal.fiocruz.br/video/o-papel-dos-caps-no-cuidado-em-saude-mental-em-tempos-de-pandemia
https://portal.fiocruz.br/video/o-papel-dos-caps-no-cuidado-em-saude-mental-em-tempos-de-pandemia
https://portal.fiocruz.br/video/o-papel-dos-caps-no-cuidado-em-saude-mental-em-tempos-de-pandemia
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_2ed.pdf
https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/16496/mod_resource/content/2/un01/index.html
https://pt.slideshare.net/CONASS/autocuidado-apoiado-renatacristine
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(motivação para mudança,   
entrevista motivacional,  
resolução de problemas,   
etc), como: 
- Treinamento para o uso de      
ferramentas de análise e    
solução de problemas; 
- Técnicas de manejo do     
estresse;  
- Técnicas de relaxamento;    
de respiração; de meditação/    
mindfulness; automassagem; 
- Outras Práticas Integrativas    
e Complementares - PIC    
(Fitoterapia - Plantas   
Medicinais, Aromaterapia,  
Terapia Comunitária, etc).  
 
Reorganizar as ofertas    
terapêuticas individuais e   
coletivas: 
- Realizar grupos, presencial   
ou virtual, quando   
necessário e possível,   
considerando os protocolos   
de biossegurança vigentes,   
possibilitando a expressão e    
compartilhamento de  
experiências e sentimentos;  
- Realizar atendimentos   
remotos, quando possível,      
utilizando mecanismos de   
teleconsulta, de acordo com    
os protocolos dos conselhos    
de classe (psicologia,   
medicina - CRM, etc). 
 
- Proporcionar intervenções   
remotas de Saúde Mental e     
Apoio Psicossocial   
(SMAPS). 
 
Comunicar ao gestor e o     
coordenador de saúde   
mental do município sobre a     
necessidade, quando  
houver, de qualificação/   
treinamento de profissionais   
em Primeiros Cuidados   
Psicológicos (PCP) e ações    
de Saúde Mental e Apoio     
Psicossocial.  

Instrumentalização dos  
usuários do CAPS para o     
autocuidado apoiado. 
Ampliação do repertório   
de habilidades para o    
enfrentamento e  
resolução de problemas.  
 
Promoção da resiliência e    
minimização do  
sofrimento mental. 
 
Fortalecimento de  
vínculos e afetos entre    
usuário e equipe, entre    
pares e com familiares e     
comunidade. 
 

3.2.2. Articular o   
cuidado em Rede -    
RAPS 

Mapear e divulgar os    
dispositivos existentes. 

Identificar ações e serviços    
de cuidado e proteção do     
território: 
- Rede de Atenção à Saúde      
(CAPS, SAMU, UPA,   
Hospital Geral, etc); 

Conhecimento dos  
dispositivos e serviços do    
território. 

https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2015/02/Caderno-de-Exercicios-para-Usua%CC%81rios.pdf
https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2015/02/Caderno-de-Exercicios-para-Usua%CC%81rios.pdf
https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2015/02/Caderno-de-Exercicios-para-Usua%CC%81rios.pdf
https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2015/02/Caderno-de-Exercicios-para-Usua%CC%81rios.pdf
https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Cartilha-Psicovida.pdf
https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Cartilha-Psicovida.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202007/22135155-guia-meditacao-rede-colaborativa-rs.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202007/22135155-guia-meditacao-rede-colaborativa-rs.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202007/22135155-guia-meditacao-rede-colaborativa-rs.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/12/glossario-tematico.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/12/glossario-tematico.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_implantacao_servicos_pics.pdf
https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-PROEX.pdf
https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-PROEX.pdf
https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-PROEX.pdf
http://observapics.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/Cuidado-integral-na-Covid-Aromaterapia-ObservaPICS.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202009/14093602-nota-tecnica-terapia-comunitaria-integrativa-02-2020-docx.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202009/14093602-nota-tecnica-terapia-comunitaria-integrativa-02-2020-docx.pdf
https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_24.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%C3%BAde-e-Mental-e-Aten%C3%A7%C3%A3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%C3%A7%C3%B5es-aos-psic%C3%B3logos-para-o-atendimento-online-1.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%C3%BAde-e-Mental-e-Aten%C3%A7%C3%A3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%C3%A7%C3%B5es-aos-psic%C3%B3logos-para-o-atendimento-online-1.pdf
https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-11-2018-regulamenta-a-prestacao-de-servicos-psicologicos-realizados-por-meios-de-tecnologias-da-informacao-e-da-comunicacao-e-revoga-a-resolucao-cfp-no-11-2012?origin=instituicao&q=11/2018
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.989-de-15-de-abril-de-2020-252726328
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2227
https://app.mhpss.net/?get=354/remote-psychological-first-aid-during-a-covid-19-outbreak_portuguese_brazil.pdf
https://app.mhpss.net/?get=354/remote-psychological-first-aid-during-a-covid-19-outbreak_portuguese_brazil.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53017/OPASBRANMHMHCOVID-19200026_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53017/OPASBRANMHMHCOVID-19200026_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://coronavirus.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Manual-Provis%C3%A3o-Remota-de-Interven%C3%A7%C3%B5es-de-Sa%C3%BAde_-OPAS.pdf
https://www.paho.org/pt/documents/basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders
https://www.paho.org/pt/documents/basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_atencao_saude_sas.pdf
https://www.unasus.ufma.br/wp-content/uploads/2019/12/isbn_redes06.pdf
https://www.paho.org/pt/covid-19-materiais-comunicacao#mental
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- Redes Intersetoriais   
(CRAS, CREAS, Escolas,   
Creches, ILPIs, etc);  
- Redes de Apoio    
Comunitário (Centros de   
Convivência, Igrejas,  
Associação de Bairro,   
Organizações Não  
Governamentais, etc).  
 
Informar aos usuários e    
familiares sobre as ações e     
serviços disponíveis no   
território. 
 
Atualizar lista e divulgar as     
unidades de referência e    
fluxo de encaminhamento    
para atendimento da   
COVID-19. 

Planejar, promover e   
executar atividades  
intrasetoriais e  
intersetoriais com a    
temática em saúde   
mental. 

Articular ações coordenadas   
em rede visando a promoção     
da saúde mental e a     
prevenção do adoecimento. 
 
Colaborar com o   
fortalecimento da Rede de    
Atenção às Pessoas em    
Situação de Violência    
Intrafamiliar e 
Autoprovocadas. 

Facilitação do acesso às    
ações e serviços de    
cuidado e proteção. 
 
Promoção da  
integralidade, equidade e   
longitudinalidade do  
cuidado. 
 

Realizar matriciamento   
à Atenção Primária à    
Saúde. 

Articular e corresponsabilizar   
o cuidado em saúde mental     
com a Atenção Primária à     
Saúde. 
 
Realizar ações conjuntas,   
presencial ou virtual, de    
forma sistemática e   
permanente, por meio de: 
- discussões de casos e do      
processo de trabalho; 
-atendimento compartilhado; 
- visita domiciliar conjunta; 
- ações de promoção à     
saúde mental e prevenção    
do sofrimento psíquico; 
- ações intersetoriais no    
território; 
- cogestão e   
corresponsabilização do  
Projeto Terapêutico Singular. 
 
Realizar ações de educação    
permanente relacionadas  
com a saúde mental, de     
acordo com a demanda do     
território. 

Qualificação das equipes   
da APS no cuidado    
relativo à saúde mental. 
Fortalecimento da Rede   
de Atenção Psicossocial. 
 
Minimização do  
sofrimento psíquico dos   
usuários.  
 
Prevenção de crise em    
saúde mental. 
 
Redução de  
encaminhamento para  
internações psiquiátricas  
por condições sensíveis   
aos cuidados no território. 
 
Favorecimento do acesso   
da população à ações de     
atenção psicossocial no   
território. 
 

https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/plano_enfrentamento/PLANO_GOIAS_COVID19.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/plano_enfrentamento/PLANO_GOIAS_COVID19.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf
https://portal.fiocruz.br/video/promocao-e-prevencao-em-saude-mental-para-minimizar-os-impactos-da-04a-onda-da-pandemia
https://portal.fiocruz.br/video/promocao-e-prevencao-em-saude-mental-para-minimizar-os-impactos-da-04a-onda-da-pandemia
https://portal.fiocruz.br/video/promocao-e-prevencao-em-saude-mental-para-minimizar-os-impactos-da-04a-onda-da-pandemia
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2019-06/guia-orientador-rede-de-violencias-diagramado.pdf
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2019-06/guia-orientador-rede-de-violencias-diagramado.pdf
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2019-06/guia-orientador-rede-de-violencias-diagramado.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
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Realizar matriciamento à   
Rede de Urgência e    
Emergência-RUE, 
incluindo os Hospitais   
Gerais. 
 
* Destaque para a    
especificidade dos  
usuários com suspeita   
ou diagnóstico de   
COVID-19. 

Responsabilizar-se, 
juntamente à RUE, pelos    
usuários em situação de    
crise realizando estudos de    
caso e atendimento   
compartilhado, inclusive  
manejo de crise, quando    
possível. 
 
Estimular e contribuir com a     
elaboração dos fluxos e    
protocolos para atenção às    
situações de crise em saúde     
mental. 

Favorecimento do manejo   
de crise em saúde mental. 
 
Qualificação das equipes   
do CAPS e da RUE no      
manejo de crise em saúde     
mental. 
 
Fortalecimento da RAPS. 

3.2.3. Prevenir e   
cuidar das  
situações de crise  

Acolher, Identificar,  
avaliar, cuidar e   
monitorar as situações   
de crise em saúde    
mental, precipitadas ou   
intensificadas no  
contexto da pandemia: 
 

- Lesão autoprovocada;  
- Tentativa de suicídio;  
- Surto psicótico; 
- Problemas decorrentes   
do abuso de substâncias    
psicoativas;  
- Dentre outras. 

Acompanhar os usuários do    
serviço de forma a realizar     
identificação precoce de   
sinais e sintomas indicativos    
de crise em saúde mental: 
- Ofertar uma escuta    
qualificada. 
 
Reunir a equipe   
multiprofissional para  
discussão dos casos mais    
complexos. 
 
Reavaliar o Projeto   
Terapêutico Singular visando   
a promoção da saúde mental     
e a prevenção de crises. 
 
- Identificar fatores de risco     
para o adoecimento mental; 
-Identificar fatores de   
proteção para a saúde    
mental; 
-Identificar e acionar a rede     
de apoio social do usuário; 
-Definir técnico de   
referência. 
 
Preencher a Ficha de    
Notificação de Violência    
Interpessoal/ Autoprovocada  
e encaminhar para a    
Vigilância em Saúde. 
 
Realizar manejo de   
situações de crise:  
- Acolher, ofertar escuta    
qualificada e avaliação da    
cena visando  
estabelecimento de vínculo   
com o usuário em crise. 
- Acolher e orientar os     
familiares. 
- Promover modificação   
ambiental e comunicação   

Prevenção das tentativas   
de violência  
autoprovoca-da e de   
suicídio. 

Planejamento de ações   
de cuidado de situações    
de crises em saúde    
mental. 

Favorecimento do acesso   
ao cuidado em saúde    
mental. 

Oferta de cuidado   
psicossocial e no território    
aos usuários em crise. 

Redução de  
encaminhamento para  
internações psiquiátricas  
por condições sensíveis   
aos cuidados no território,    
CAPS e RUE. 
 
Promoção da notificação   
dos casos de lesão    
autoprovocada e tentativa   
de suicídio e violência    
intrafamiliar. 
 
Prevenção de  
reincidência da tentativa   
de suicídio e lesão    
autoprovocada. 

http://repocursos.unasus.ufma.br/rede_atencao/modulo4/und1/media/pdf/livro.pdf
http://www.hu.ufsc.br/setores/neuropsicologia/wp-content/uploads/sites/25/2015/02/Protocolos-psic-em-pandemias-covid-final.pdf
http://www.hu.ufsc.br/setores/neuropsicologia/wp-content/uploads/sites/25/2015/02/Protocolos-psic-em-pandemias-covid-final.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/PROTOCOLO%20CLASSIFICACAO%20DE%20RISCO%20EM%20SAUDE%20MENTAL.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/Diretrizes%20Clinicas%20em%20saude%20mental.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oJQZt2N16pU&feature=emb_logo
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51948/9789275722121-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51948/9789275722121-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13819.htm
http://subpav.org/download/prot/Guia_Suicidio.pdf
https://www.informasus.ufscar.br/wp-content/uploads/2020/09/guia-covid-caps-4-1.pdf
https://www.informasus.ufscar.br/wp-content/uploads/2020/09/guia-covid-caps-4-1.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/07/cartilha_notificacao_violencias_2017.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/07/cartilha_notificacao_violencias_2017.pdf
https://portal.fiocruz.br/video/o-papel-dos-caps-no-cuidado-em-saude-mental-em-tempos-de-pandemia
https://portal.fiocruz.br/video/o-papel-dos-caps-no-cuidado-em-saude-mental-em-tempos-de-pandemia
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terapêutica verbal e não    
verbal.  
- Quando imprescindível e    
como último recurso para    
manutenção da integridade   
física do usuário e/ou de     
terceiros realizar contenção   
física e/ou química. 
 
Referenciar o usuário, de    
forma corresponsável, para   
pontos de atenção da Rede     
de Urgência e Emergência,    
quando os recursos da    
unidade tornarem-se  
insuficientes para lidar com    
as situações de crise. 
 
Acompanhar os usuários que    
demandarem por internação   
em serviços hospitalares: 
- Ligações telefônicas; 
- Visitas clínicas; 
- Discussão de casos; 
- Planejamento de alta junto     
à equipe de referência do     
Hospital; 
- Reavaliar o Projeto    
Terapêutico Singular visando   
a prevenção de novas crises     
(Identificar os fatores de    
risco e proteção). 
 
Realizar o seguimento dos    
usuários de alta hospitalar: 
- Realizar busca ativa dos     
usuários que não retornarem    
ao serviço. 
 
Utilizar sempre que possível    
protocolo de classificação de    
risco e protocolo de    
atendimento para situações   
de crise, urgência e    
emergência. 

3.2.4. Prevenir e   
cuidar da saúde   
mental dos  
usuários do CAPS   
com suspeita ou   
diagnóstico de  
COVID–19. 
 

Ofertar ações de   
psicoeducação sobre a   
COVID-19.  

Recomendar ações de   
saúde mental e atenção    
psicossocial no contexto da    
Pandemia. 
 
Informar e orientar sobre    
formas de contágio e    
prevenção da COVID-19   
para os usuários e    
familiares, como: 
- Disponibilizar material   
educativo de instituições de    
referência, corrigindo fake   
news e mitigando estigma e     
discriminacão; 

Incentivo ao autocuidado   
e o cuidado com o outro. 
 
Redução da transmissão   
e disseminação da   
COVID-19. 
 
Prevenção de sintomas   
futuros e identificar a    
necessidade de  
intervenções de suporte   
em saúde mental. 
 
Redução do estigma   
associado às pessoas   

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/atencao-basica/saude-mental/protocolos-da-raps/9185-urgencias-emergencias-em-pronto-socorro/file
https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/atencao-basica/saude-mental/protocolos-da-raps/9185-urgencias-emergencias-em-pronto-socorro/file
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/plano_enfrentamento/PLANO_GOIAS_COVID19.pdf
https://portal.fiocruz.br/video/o-papel-dos-caps-no-cuidado-em-saude-mental-em-tempos-de-pandemia
https://www.paho.org/pt/covid-19-materiais-comunicacao#menta
https://www.saude.go.gov.br/coronavirus
https://www.saude.go.gov.br/coronavirus
https://www.saude.go.gov.br/coronavirus
https://app.mhpss.net/?get=359/opasbracovid1920040_por.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/opasbracovid1920040_por.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/opasbracovid1920040_por.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/opasbracovid1920040_por.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/coronavirus-fake-news_vydia_academics_fcfrp_usp.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/coronavirus-fake-news_vydia_academics_fcfrp_usp.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/doc_covid_19_estigma.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/doc_covid_19_estigma.pdf
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- Utilizar diferentes   
estratégias de comunicação   
e mídia (rádio comunitária,    
cartazes, folders, jornais,   
revistas e redes sociais -     
materiais de comunicação); 
- Utilizar dos espaços e     
ações realizadas na unidade    
e no território para reforçar a      
importância das medidas de    
biossegurança. 
 
Promover o autocuidado e    
prevenção da COVID-19,   
para os usuários do CAPS e      
familiares. 

infectadas e ou que    
tiveram contato próximo   
com alguém infectado   
pela COVID-19. 
 
Minimização do  
sofrimento causado pelo   
preconceito. 
 
Construção de  
percepções e atitudes   
mais inclusivas para as    
pessoas com COVID-19 e    
seus familiares. 

Identificar e encaminhar   
os usuários do serviço    
com sinais e sintomas     
sugestivos para  
COVID-19. 

Realizar avaliação clínica   
inicial para casos de    
usuários do CAPS suspeitos    
de COVID-19. 
 
Orientar usuários e   
familiares sobre seus   
direitos e a buscarem os     
serviços de referência da    
COVID-19, quando  
necessário. 

Identificação precoce dos   
casos da COVID-19,   
evitando assim  
contaminação de outros   
usuários e ou   
profissionais. 
 
Promoção do cuidado em    
tempo oportuno. 
 
Estabelecimento de  
informações seguras para   
os familiares e   
acompanhantes. 

Acompanhar/ Monitorar  
usuários e familiares   
com suspeita ou com    
diagnóstico de  
COVID-19. 

Reavaliar o Projeto   
Terapêutico Singular - PTS    
incluído usuários; 

Articular com a APS o     
cuidado compartilhado; 

Realizar atendimento remoto. 

Minimizar o sofrimento   
mental dos usuários e    
prevenir o adoecimento   
pela COVID-19.  

Promoção da  
continuidade e da   
integralidade do cuidado   
em tempo oportuno. 
 
Prevenir crises evitando o    
encaminhamento para  
internações psiquiátricas. 

Realização do suporte em    
saúde mental.  

Identificar, acolher,  
cuidar e monitorar os    
usuários e profissionais   
enlutados pelo contexto   
da COVID-19. 

Avaliar vulnerabilidade dos   
usuários para o risco    
psicossocial decorrente de   
situações de luto, tais como: 
- perda de familiares; 
- perda de trabalho; 
- alteração das rotinas    
diárias; 
- restrição da liberdade de ir      
e vir em função do     
distanciamento social. 
 

Diminuição do risco de    
desenvolvimento do luto   
complicado. 
 
Prevenção do possível   
agravamento do  
sofrimento mental. 

https://app.mhpss.net/?get=359/covid_19_decisores_mobilizadores.pdf
https://www.paho.org/pt/covid-19-materiais-comunicacao#mental
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/plano_enfrentamento/PLANO_GOIAS_COVID19.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/observatorio-dh-dos-pacientes-e-covid-19-final-1-1.pdf
http://saudementalcovid19.org.br/publicacao/
http://saudementalcovid19.org.br/publicacao/
http://saudementalcovid19.org.br/publicacao/
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51996/OPASBRACOVID1920040_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51996/OPASBRACOVID1920040_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://seguraaonda.com.br/wp-content/uploads/2020/05/guia-vitimas-final.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_luto.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/covid_19_luto.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/covid_19_luto.pdf
https://app.mhpss.net/?get=359/topico_6_sao_muitos_os_lutos_na_situacao_da_covid-19._no_topico_6_revisamos_o_conceito_de_luto_e_as_alternativas_do_psicologo_para_abordar_esta_tematica_neste_contexto_.pdf
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2 Os links que conduzem a páginas da internet  podem expirar, por essa razão o Guia será revisado e atualizado periodicamente. 
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Realizar acolhimento e   
inserir ações de cuidado no     
PTS dos usuários do CAPS     
que forem identificados com    
o risco elevado para    
desenvolvimento de luto   
complicado. 

Oferecer suporte  
psicossocial para manejo do    
luto frente à perda de     
colegas da equipe, usuários    
do serviço ou que pertença a      
rede social do profissional. 
 
Identificar ações de apoio e     
cuidado às pessoas em luto      
no território e na    
comunidade. 

https://www.informasus.ufscar.br/saude-mental-e-covid-19-instrumentalizacao-profissional-para-lidar-com-o-luto/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%C3%BAde-Mental-e-Aten%C3%A7%C3%A3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-processo-de-luto-no-contexto-da-Covid-19.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%C3%BAde-Mental-e-Aten%C3%A7%C3%A3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-processo-de-luto-no-contexto-da-Covid-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OSRX6ToewJQ&feature=youtu.be


 

  

3 
3 Os links que conduzem a páginas da internet  podem expirar, por essa razão o Guia será revisado e atualizado periodicamente. 
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3.3. Autocuidado dos profissionais de saúde 

 
ATRIBUIÇÕES 

 
O QUE 

FAZER? 

 
COMO FAZER? 

 
POR QUE 
FAZER? 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

3.3.1. Promover o   
autocuidado e  
cuidado entre  
pares 
 
 
 

Realizar ações de   
promoção e  
manutenção da  
saúde mental dos   
profissionais de  
saúde.  
 

Identificar fatores de risco de     
adoecimento e de proteção à saúde      
mental dos profissionais da equipe: 
- Estimular a formação de pares de       
cooperação mútua no cotidiano do     
trabalho e fora dele; 
- Apoiar-se na busca de apoio      
psicossocial e/ou especializado, quando    
necessário. 
 
Realizar grupos, presencial ou virtual, de      
educação em saúde orientando e     
motivando a realização de práticas de      
autocuidado, como:  
- manejo do estresse; 
- reeducação alimentar;  
- prática de atividade física; 
- hidratação com ingestão de líquidos; 
- higiene do sono; 
- atividades de lazer; 
- exercícios respiratórios e de     
relaxamento; 
- treinamento para o uso de ferramentas       
de análise e solução de problemas; 
- automassagem; 
-exercícios fisioterapêuticos; 
- dentre outros. 
 
Considerar as estratégias de prevenção e      
cuidado já utilizadas no cuidado aos      
usuários, exemplos: 
- Ações de Autocuidado Apoiado     
(motivação para mudança, entrevista    
motivacional, resolução de problemas,    
etc); 
- Grupos de Gestão Autônoma da      
Medicação - GAM; 
- Abordagem da Redução de Danos; 
- Práticas Integrativas e Complementares     
– PIC (Fitoterapia - Plantas Medicinais,      
Aromaterapia, Meditação/ Mindfulness,   
Terapia Comunitária, etc); 
- Dentre outras. 

Promoção da  
autonomia, 
autoestima e da   
saúde mental dos   
profissionais. 
 
Conscientização da  
necessidade e da   
possibilidade de  
autocuidado apoiado  
e de cuidado em    
equipe. 
 
Prevenção de  
possível adoecimento  
ou agudização. 
 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/cartilha_trabalhadores_saude.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/cartilha_trabalhadores_saude.pdf
https://coronavirus.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Vol.-3-Profissionais-da-Sa%C3%BAde-04.06.pdf
https://coronavirus.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Vol.-3-Profissionais-da-Sa%C3%BAde-04.06.pdf
https://coronavirus.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Vol.-3-Profissionais-da-Sa%C3%BAde-04.06.pdf
https://www.paho.org/pt/documents/basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders
https://www.paho.org/pt/documents/basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders
https://www.paho.org/pt/documents/basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders
https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
https://coronavirus.ceara.gov.br/cartilhas-sobre-saude-mental/
https://coronavirus.ceara.gov.br/cartilhas-sobre-saude-mental/
http://observapics.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/11/Informe_evidencias_insonia.pdf
https://www.conass.org.br/liacc/wp-content/uploads/2015/02/Caderno-de-Exercicios-para-Usu%C3%A1rios.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/12/glossario-tematico.pdf
https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-PROEX.pdf
https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-PROEX.pdf
http://observapics.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/06/Cuidado-integral-na-Covid-Aromaterapia-ObservaPICS.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202007/22135155-guia-meditacao-rede-colaborativa-rs.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202009/14093602-nota-tecnica-terapia-comunitaria-integrativa-02-2020-docx.pdf
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