Nota Técnica COVID-19
nº 009/2020
Atualizada 20/10/2020

CIEVS/GVIGE/DPSV/GEAPS/GEURE/GAFIE/GRSAM/GATES/GEICS/DIAS/GCINT/GERAE/DMAC/SMSA/PBH

ASSUNTO: Recomendações para adequação das atividades desenvolvidas nos dispositivos da Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS) à Saúde em situação de surtos/epidemias de síndrome gripal e infecção pelo
SARS–CoV-2

Itens atualizados: 1, 2, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8.

Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019”.
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, OMS, do dia 11 de março de
2020, como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus.
Considerando o Decreto Municipal nº 17.298 de 17 de março de 2020, que “dispõe sobre medidas
temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo coronavírus (COVID19).
Considerando a Portaria 454 do Ministério da Saúde de 20 de março de 2020, que declara, em todo
o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19).
Considerando o Decreto Municipal nº 17.361 de 22 de maio de 2020, que “dispõe sobre a reabertura
gradual e segura dos setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das medidas para
enfrentamento e prevenção à epidemia causada pelo novo coronavírus. Recomenda-se adequações nos
serviços de saúde com objetivo de atender os usuários e contribuir no controle da propagação dessa
doença”.
Ressalta-se que a realidade em situações de epidemia é bastante dinâmica e os processos de
trabalho necessitam de constante reavaliação e planejamento, em conformidade com os fluxos, protocolos
e notas técnicas vigentes.
Considerando a atual situação epidemiológica do município de Belo Horizonte, em toda a RAPS-BH
devem ser adotadas as seguintes medidas de prevenção para a redução da transmissão enquanto perdurar
o estado de emergência de saúde pública.

1. Orientações gerais e adequações para todos os serviços da RAPS-BH
•

Disponibilizar sabão líquido, toalhas de papel ou preparação alcoólica a 70% em todos os locais
adequados e orientar os profissionais e usuários para higienizar frequentemente as mãos.

•

Todos os profissionais devem higienizar as mãos com água e sabão líquido com fricção por 40 a 60
segundos ou preparação alcoólica com fricção de 20 a 30 segundos, frequentemente.
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•

A etiqueta respiratória deve ser praticada por todos, cobrindo a boca e o nariz durante a tosse e/ou
espirros usando lenços/toalha de papel ou o cotovelo flexionado, seguida da lavagem das mãos ou
uso de solução alcoólica a 70%. Os lenços/toalhas de papel usados devem ser descartados
unicamente no lixo.

•

Priorizar a ventilação natural e manter os ambientes com a maior ventilação possível.

•

Limpar e higienizar as unidades de saúde de forma mais vigorosa e frequente, priorizando o
mobiliário e superfícies de uso constante como maçanetas e interruptores. Mais informações sobre
a limpeza podem ser consultadas no documento "Diretrizes para Limpeza e Desinfecção de
Superfícies" (SMSA, 2011).

•

Orientar ao não compartilhamento pratos, talheres e outros utensílios, assim como objetos de uso
pessoal.

•

Promover a imediata retirada de todas as saídas de bebedouros que possibilitam a ingestão de água
diretamente na boca, permanecendo apenas as saídas para copos, garrafas e similares.

•

Manter afastados, dos espaços de convivência e consultórios, os livros e outros objetos de uso
coletivo que possam favorecer a transmissão do agravo.

•

Adiar reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas ou realizá-las, preferencialmente,
de forma virtual e, caso necessitem de encontro presencial, que sejam realizadas somente com as
pessoas fundamentais para a tomada de decisão, observadas as medidas de prevenção.

•

Os matriciamentos e discussão de caso presenciais deverão ocorrer apenas para casos urgentes ou
considerados prioridades, realizados na unidade de saúde e apenas com os profissionais
diretamente envolvidos nos cuidados com o usuário ou família.

•

Suspender os encontros presenciais relacionados a supervisões clínicas, reuniões de microrregião,
fóruns de Saúde Mental (SM) ampliados, reuniões presenciais de colegiados de saúde mental
distritais. Tais atividades passam a ter indicação de realização virtual, de acordo com as
necessidades e possibilidades loco regionais, devendo ser organizadas pelas referências técnicas
regionais, junto aos gestores, trabalhadores e supervisores.

•

Todos os estágios nos dispositivos e equipes da RAPS seguem suspensos até novas definições do
gabinete em conjunto com a Assessoria de Educação em Saúde (ASEDS-AS).

2. Orientações em caso de identificação de casos suspeitos e condutas em qualquer serviço da
RAPS-BH
Conforme Nota Técnica COVID-19 nº 006/2020, diante da mudança do padrão de transmissão do
SARS-CoV-2 no município de Belo Horizonte, a definição de casos suspeitos de síndrome gripal (SG) é
indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas:
febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos.
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Observações
•

Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na
ausência de outro diagnóstico específico.

•

Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como
sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

•

Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais
(diarreia) podem estar presentes.

Ao acessar a unidade, todos os usuários devem ser abordados quanto aos sintomas acima descritos e
avaliados de forma bastante atenta sobre sua sensação de bem ou mal estar geral.
Os profissionais que realizarem a abordagem ou atendimento ao usuário/acompanhantes devem utilizar
máscara cirúrgica descartável e deverão permanecer a uma distância mínima de 01 metro dos usuários e
orientá-los conforme descrito abaixo.
•

Nos casos sintomáticos, entregar máscara cirúrgica e orientar o uso.

•

Orientar medidas de etiqueta respiratória, ou seja, ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com
cotovelo flexionado ou lenços/toalhas de papel e não com as mãos. Os lenços/toalhas de papel
usados devem ser descartados unicamente no lixo.

•

Disponibilizar toalha de papel ou papel higiênico para higiene nasal e lixeira para descarte após o
uso, assim como, acesso a pia com água e sabão líquido ou solução alcoólica a 70%.

•

Orientar a aguardar o atendimento em espaço separado definido para esses casos, mantendo a
distância mínima de 01 metro entre os usuários. Este espaço deve preferencialmente ser isolado,
arejado, onde tenha menor circulação de pessoas.

•

Esses usuários/acompanhantes ao serem acolhidos nos CERSAM serão avaliados pela equipe,
receberão orientações e atestado médico, se for o caso. Os profissionais do CERSAM se
responsabilizarão pela notificação do caso suspeito. Casos que apresentem sintomas leves devem
ser orientados a ficar em casa, com recomendações gerais de prevenção a ele e aos familiares.
Destacar que nos casos de surgimento de sinais de alerta ou gravidade, deverão procurar
atendimento médico imediato. Os casos moderados e graves serão encaminhados ao centro de
saúde ou UPA. A equipe deve estar atenta também às condutas referentes às questões de saúde
mental que o usuário apresenta, para garantir o cuidado integral, construindo junto ao usuário e sua
família o cuidado domiciliar, com suporte à distância sempre que necessário, por telefone.
Observação: os ajustes de critérios e fluxos de atendimentos de usuários com transtorno mental e
suspeita de COVID-19 estão descritos no Anexo 1.
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3. Orientações específicas para cada dispositivo da RAPS-BH
Nos itens seguintes constam orientações gerais com foco em cada serviço/dispositivo da RAPS,
devendo ser complementadas com as indicações dos Anexos 1 e 2 sobre as prioridades de atendimento
referindo-se a situações/condições relacionadas aos usuários que devem ser compreendidas como alvo de
atenção especial dos serviços/equipes com as condutas possíveis para o momento, assim como os fluxos
de atendimento para casos suspeitos no CERSAM.
Os profissionais do grupo de risco (idosos, gestantes e imunossuprimidos - Portaria SMSA/SUS-BH nº
0289/2020, artigo 5°) que foram afastados do trabalho presencial e estão realizando as atividades em
teletrabalho, deverão atentar para as orientações descritas abaixo.
•

As gerências locais, com apoio das referências técnicas regionais responsáveis pela saúde mental,
e das gerentes de GAERE devem orientar e monitorar os profissionais da APS e dos CERSAM, a
seguirem com o suporte remoto aos usuários por meio do telemonitoramento ou teleatendimento.
Esse monitoramento é importante para a verdadeira efetivação dos fluxos e formatos de
acompanhamento dos usuários.

•

A manutenção da oferta de cuidado e acompanhamento adequado aos usuários da saúde mental,
tanto na APS quanto nos CERSAM, deve ser garantida com essas medidas, estando esses
profissionais aptos a realizar, em modalidade de teletrabalho, o monitoramento e atendimento aos
usuários que já acompanhavam. Assim como, o suporte às equipes locais nos casos de usuários
que procuram atendimento nas unidades. A manutenção dessas ações de telemonitoramento e
teleatendimento é essencial para a garantia da assistência e, inclusive, para não gerar um aumento
na demanda nos CERSAM.

3.1. CERSAM/CERSAMi/CERSAM-AD
•

As atividades coletivas presenciais com os usuários podem ser programadas desde que
consideradas as orientações abaixo:
o

avaliação sobre sinais e sintomas de síndrome gripal (conforme descrição do item 2 desta
nota) dos usuários antes do início da atividade. Caso o usuário apresente alguns sinal ou
sintoma sugestivo, não poderá participar da atividade e deverá ser encaminhado para
atendimento no centro de saúde;

o

uso de máscara de forma adequada, ou seja, cobrindo o nariz e a boca, durante todo o
período da atividade. Caso a máscara fique úmida, deverá ser substituída;

o

organização da entrada e da saída de modo a evitar aglomeração e fluxo cruzado entre os
usuários;

o

distanciamento mínimo de 2 metros, sendo a capacidade máxima de uma pessoa a cada
7m2, incluindo os profissionais e acompanhantes de casos especiais;

o

realização, preferencialmente, em áreas externas. Não sendo possível, manter o
distanciamento citado acima, o local deve ter ventilação natural, as portas e janelas devem
permanecer abertas;
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o

disponibilização de local para lavagem das mãos com sabão líquido, toalhas de papel ou
preparação alcoólica a 70% a serem colocados em todos os locais adequados para
oportunizar higienização frequentemente as mãos. O procedimento de higienização das
mãos deverá ser realizado antes e após a atividade e sempre que necessário;

o

os ventiladores de teto, caso existam, devem ser ajustados para girar em direção que atraia
o ar para o teto. Ventiladores de chão e parede não devem ser utilizados;

o

não realizar contato físico, não compartilhar objetos pessoais;

o

os usuários devem ser orientados a não permanecer no local da atividade após o seu
término.

•

As reuniões semanais de equipe devem ser realizadas com a mesma frequência,
preferencialmente de forma virtual.

•

As discussões de caso devem ser garantidas, sendo realizadas nas reuniões semanais e/ou
nos momentos de passagens de plantão, que ocorrem diariamente.

•

Os usuários que acessarem esses serviços para acolhimento devem aguardar o mínimo de
tempo possível na recepção, evitando aglomerações.

•

Nos

atendimentos

ambulatoriais,

recomenda-se

avaliação

criteriosa

das

situações/necessidades, para redução da circulação das pessoas. Considerar possibilidade de
suporte à distância (por meio de telefone ou outras formas) das equipes aos usuários e
familiares. Os profissionais devem estar atentos à dispensação de medicamentos e demais
orientações aos mesmos.
•

O diálogo constante com os gerentes e profissionais dos centros de saúde devem ser mantidos,
ofertando apoio por telefone para discussão de casos mais complexos, no sentido de evitar
encaminhamentos desnecessários aos CERSAM.

3.1.1. Permanência-Dia (PD)
Reduzir a modalidade de tratamento em Permanência Dia (PD) nessas unidades, mediante
avaliação criteriosa dos casos e orientação dos usuários e familiares em relação à medida, para
garantir o cuidado adequado a todos, sendo que as indicações e alterações nas condutas devem
ser avaliadas com frequência pelos profissionais. Neste momento ainda é muito importante que os
usuários permaneçam em isolamento, havendo indicação da PD especialmente em casos como os
descritos no anexo 01. (Anexo 01 – Situações/condições relacionadas aos usuários de saúde
mental que devem ser compreendidas como alvo de atenção especial dos serviços/equipes
e as condutas nesse momento de pandemia). Devem ser efetuadas as medidas necessárias
para reduzir o fluxo e a circulação de pessoas nos serviços de saúde.
•

Realizar visita domiciliar, com a frequência que avaliar necessário para os usuários que
tiveram os seus dias de PD reduzidos.
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•

Contraindicar a PD para usuários com mais de 60 anos, gestantes e com comorbidades
clínicas, devendo os profissionais trabalharem com os usuários e familiares
possibilidades de sua permanência em casa de forma segura. Avaliar a necessidade de
visita domiciliar pelo técnico de referência para continuidade do acompanhamento.

3.1.2. Hospitalidade Noturna (HN)
•

Indicar de forma criteriosa as Hospitalidades Noturnas (HN), uma vez que são também
usuários que permanecem durante o dia nos serviços. Muitas vezes, em função da
ocupação de leitos no serviço, eles precisam se deslocar pela cidade, aumentando o risco
de contágio.

•

Os usuários com indicação absoluta de HN, sobre os quais, após avaliação clínica, haja
indicação de isolamento por suspeita de COVID-19, deverão ser discutidos com a
Gerência da Rede de Saúde Mental (GRSAM) para regulação de leito junto ao hospital
geral.

3.2. Centros de Convivência
•

Toda a equipe do centro de convivência deverá realizar o trabalho presencialmente, cumprindo
a carga horária integral de trabalho, salvo profissionais do grupo de risco, ou seja, com idade
superior a sessenta anos, gestantes e os comprovadamente imunossuprimidos (Portaria
SMSA/SUS-BH nº 0289/2020, artigo 5°).

•

As atividades coletivas/oficinas presenciais podem ser programadas desde que consideradas
as orientações abaixo:
o

avaliação sobre sinais e sintomas de síndrome gripal (conforme descrição do item 2 desta
nota) dos usuários antes do início da atividade. Caso o usuário apresente alguns sinal ou
sintoma sugestivo, não poderá participar da atividade e deverá ser encaminhado para
atendimento no centro de saúde;

o

uso de máscara de forma adequada, ou seja, cobrindo o nariz e a boca, durante todo o
período da atividade. Caso a máscara fique úmida, deverá ser substituída;

o

organização da entrada e da saída de modo a evitar aglomeração e fluxo cruzado entre os
usuários;

o

distanciamento mínimo de 2 metros, sendo a capacidade máxima de uma pessoa a cada
7m2, incluindo os profissionais e acompanhantes de casos especiais;

o

realização, preferencialmente, em áreas externas. Não sendo possível, manter o
distanciamento citado acima, o local deve ter ventilação natural, as portas e janelas devem
permanecer abertas;

o

disponibilização de local para lavagem das mãos com sabão líquido, toalhas de papel ou
preparação alcoólica a 70% a serem colocados em todos os locais adequados para
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oportunizar higienização frequentemente das mãos. O procedimento de higienização das
mãos deverá ser realizado antes e após a atividade e sempre que necessário;
o

os ventiladores de teto, caso existam, devem ser ajustados para girar em direção que atraia
o ar para o teto. Ventiladores de chão e parede não devem ser utilizados;

o

não realizar contato físico, não compartilhar objetos pessoais;

o

os usuários devem ser orientados a não permanecer no local da atividade após o seu
término.

•

O acolhimento de novos usuários nos centros de convivência se dará mediante agendamento
e discussão prévia dos casos.

•

Visando ampliar o acesso dos usuários às atividades dos centros de convivência, poderão ser
ofertadas atividades coletivas por meios virtuais, principalmente para aqueles usuários que
fazem parte do grupo de risco (pessoas acima de 60 anos; gestantes e puérperas; pessoas
que apresentem cardiopatia, hipertensão, diabetes, doença respiratória crônica, doença renal
crônica, imunossuprimidos; e pessoas com situações clínicas relevantes).

•

Importante manter vínculo com os usuários por meio de telemonitoramento, visando ofertar
apoio, sempre que necessário. Se perceber sinais de desestabilização, articular cuidado com
os profissionais do centro de saúde de referência do usuário ou CERSAM. O gestor local
avaliará os recursos e profissionais disponíveis para essa modalidade de atividade.

•

As reuniões de equipe poderão ser virtuais ou presenciais mantendo todas as medidas de
proteção e distanciamento, de acordo com a avaliação do gestor local.

•

O apoio aos usuários inseridos no mercado de trabalho e às empresas parceiras no projeto de
trabalho protegido devem ser mantidos.

3.3. Incubadora de Empreendimentos Econômicos e Solidários Trabalho Solidário
•

Os monitores da incubadora devem retomar o trabalho presencial, de acordo com as
orientações da GRSAM e da coordenação da incubadora, seguindo os protocolos de
segurança.

•

O horário de trabalho deve ser cumprido integralmente na forma presencial, exceto os
profissionais do grupo de risco, ou seja, com idade superior a sessenta anos, gestantes e
comprovadamente imunossuprimidos (Portaria SMSA/SUS-BH nº 0289/2020, artigo 5°).

•

O suporte ao trabalho nos núcleos de produção apoiados pela incubadora fica suspenso até
novas orientações, exceto para suporte em atividades de planejamento, organização, limpeza
e adequação. Essas atividades devem ser realizadas, preferencialmente, em espaço físico
externo e mantendo todas as medidas de proteção, distanciamento e demais orientações
definidas pela SMSA/PBH.
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•

É importante manter o vínculo com os assistidos pela incubadora, utilizando os diversos meios
de contato virtual, visando esclarecer sobre as medidas de segurança adotadas pelo município,
assim como o planejamento para retorno da assistência aos núcleos de produção.

•

O coordenador da incubadora avaliará os recursos e profissionais disponíveis para as
atividades a serem desenvolvidas pela incubadora de acordo com essas orientações.

•

As reuniões de equipe poderão ser virtuais ou presenciais mantendo todas as medidas de
proteção e distanciamento, de acordo com a avaliação do coordenador da incubadora.

3.4. Arte da Saúde
•

As atividades coletivas presenciais continuam suspensas até novas orientações. Serão
retomadas posteriormente, a partir da abertura gradual dos espaços físicos onde estão
alocadas

(escolas,

centros

culturais

e

outros)

e

seguirão

as

orientações

da

GRSAM/DIAS/SMSA quanto aos cuidados de prevenção necessários.
•

Os coordenadores estão orientados quanto à organização de outras ações necessárias.

•

A oferta de ações semanais on-line aos usuários, com monitoramento e participação dos pais
e/ou responsável, estão mantidas por meio dos monitores das 51 oficinas do programa com a
supervisão da coordenação geral e coordenações locais.

•

As reuniões virtuais semanais entre coordenação geral do programa, coordenações locais e
monitores, para discussão das atividades ofertadas, estão mantidas.

•

Os monitores devem manter, até novas orientações, a modalidade de teletrabalho.

3.5. Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT)
•

Os moradores devem ser orientados a ficar em casa, evitando ao máximo a circulação em
espaços externos às dependências da residência.

•

As visitas de profissionais de saúde ou de outros profissionais para a prestação de cuidados
necessários à saúde dos moradores, estão autorizadas, desde que observados todos os
cuidados necessários para minimização dos riscos de contágio e transmissão da COVID-19.

•

As visitas de familiares aos moradores poderão ser autorizadas pelo supervisor do SRT desde
que constatada a necessidade e seguidos os cuidados necessários para minimização dos
riscos de contágio e transmissão da COVID-19.

•

Ficam suspensos os estágios de acadêmicos até novas definições do gabinete em conjunto
com a ASEDS-SA.

•

A permanência e trânsito nas residências de cuidadores, acompanhantes terapêuticos,
supervisores, estagiários das organizações não governamentais (ONG) convenentes, técnico
em segurança do trabalho, referência técnica e artífice ficam mantidas até novas orientações.

•

As reuniões de equipe devem ser realizadas preferencialmente de forma virtual.

•

As atividades dos auxiliares de serviço gerais deverão ser executadas, preferencialmente, em
forma de rodízio quinzenal entre os SRT, seguindo escala que será definida pela equipe de
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supervisores das moradias. Todos os profissionais devem manter precauções e medidas de
prevenção e proteção quando presentes.
•

Os ambientes devem ser mantidos com boa ventilação e circulação de ar ambiente.

•

Os ambientes devem ser mantidos higienizados, incluindo aplicação de álcool 70% nas
maçanetas, puxadores e locais de manuseio comum, de forma constante.

•

Ocorrendo casos suspeitos de síndrome gripal a equipe do serviço residencial terapêutico
deverá entrar em contato com o centro de saúde de referência ou conduzir o usuário ao local
para avaliação e outras condutas, se necessário.

Observação: consultar também a Nota Técnica COVID-19 n° 036/2020 – Apoio aos Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRT) pelos centros de saúde na vigilância e assistência aos
moradores, no contexto da pandemia da COVID-19, disponível no site da PBH/Coronavírus no link
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus.
3.6. Equipes de saúde mental nas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS)
Os profissionais que compõem as equipes de saúde mental dos centros de saúde deverão se
orientar pela Nota Técnica COVID-19 n° 007/2020 e demais normativas da Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte (SMSA) em relações às orientações aos profissionais que atuam na Atenção
Primária à Saúde.
O profissional de saúde mental deve integrar-se à realidade vivenciada pelo centro de saúde nesse
período de pandemia, conhecendo as notas técnicas da SMSA, esclarecendo os usuários quanto aos
cuidados gerais para prevenir o contágio e o reconhecimento de sinais de gravidade dos casos de
síndrome gripal, fluxos de atendimento destes casos, bem como outras orientações de promoção de
saúde e autocuidado e seguir as orientações descritas abaixo.
•

Estar atento aos casos com sintomas suspeitos de síndrome gripal para oferecer máscara e
direcionar o atendimento.

•

Realizar atendimento presencial, sempre que, após avaliação, perceber essa necessidade em
função de agravamento ou intensificação de sofrimento psíquico.

•

Realizar monitoramento dos usuários da saúde mental por telefone visando acompanhamento
e manutenção do vínculo. Todos os contatos com usuários por telemonitoramento devem ser
registrados no prontuário eletrônico.

•

Realizar atendimento presencial, sempre que, após avaliação criteriosa, perceber essa
necessidade em função de agravamento ou intensificação de sofrimento psíquico.

•

Atualizar o projeto terapêutico de cada usuário que apresente situações complexas.

•

Ofertar apoio por telefone aos familiares que necessitem orientações.

•

Realizar visita domiciliar às pessoas restritas ao domicílio que apresentem sofrimento ou
desorganização psíquica, a partir da construção do caso, com a equipe de saúde da família
(eSF) ou equipe do CERSAM/CERSAMi/CERSAM-AD.
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•

Manter contato com a Equipe Complementar de Saúde Mental da Criança e Adolescente por
telefone ou por meio de reuniões de matriciamento, sempre que precisar de apoio e orientação
sobre o caso de crianças e adolescentes já em acompanhamento ou novos casos.

•

As reuniões de matriciamento com as eSF poderão ser retomadas limitando o número de
participantes de acordo com o espaço físico onde os encontros ocorrerão, caso ocorram de
forma presencial. As discussões de casos entre os profissionais das equipes de apoio e equipe
de referência devem ocorrer a qualquer tempo, sempre que necessário, presencialmente (com
os devidos cuidados de distanciamento e proteção) ou por outro meio de comunicação
previamente pactuado entre as equipes. O Google Meet poderá ser utilizado como meio virtual
de comunicação.

•

Os profissionais de saúde mental dos centros de saúde deverão permanecer na unidade
durante o período integral de trabalho. O horário de trabalho desse profissional deve sempre
ser informado aos usuários, indicando disponibilidade, caso seja necessário apoio. As
situações prioritárias estão descritas no Anexo 1 deste documento.

•

Realizar ações de apoio/suporte individual ou coletivo aos profissionais de saúde do centro de
saúde, que apresentam sinais de estresse e ansiedade diante da pandemia.

•

Desenvolver ações de cuidado em conjunto com os assistentes sociais do centro de saúde,
para os casos que necessitarem dessa articulação (benefícios, acionamento da rede
intersetorial, garantia de direitos, identificação de suporte familiar ou outras pessoas que podem
funcionar como apoio neste momento).

•

Solicitar apoio, se necessário, do gerente do centro de saúde e da referência técnica regional
responsável pela saúde mental, quando perceber necessidade de outras ações que contribuam
para o melhor cuidado dos usuários da saúde mental, sempre evitando a exposição
desnecessária de usuários ao risco de contágio, conforme orientado nas notas técnicas da
SMSA.

3.7. Equipes Complementares de Saúde Mental da Criança e Adolescente
•

As atividades coletivas/oficinas presenciais com os usuários e familiares poderão ser
retomadas desde que consideradas as orientações abaixo:
o

avaliação sobre sinais e sintomas de síndrome gripal (conforme descrição do item 2 desta
nota) dos usuários antes do início da atividade. Caso o usuário apresente alguns sinal ou
sintoma sugestivo, não poderá participar da atividade e deverá ser encaminhado para
atendimento conforme o fluxo da unidade;

o

uso de máscara de forma adequada, ou seja, cobrindo o nariz e a boca, durante todo o
período da atividade. Caso a máscara fique úmida, deverá ser substituída;

o

organização da entrada e da saída de modo a evitar aglomeração e fluxo cruzado entre
os usuários;
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o

distanciamento mínimo de 2 metros, sendo a capacidade máxima de uma pessoa a cada
7m2, incluindo os profissionais e acompanhantes de casos especiais;

o

realização, preferencialmente, em áreas externas. Não sendo possível, manter o
distanciamento citado acima, o local deve ter ventilação natural, as portas e janelas
devem permanecer abertas;

o

disponibilização de local para lavagem das mãos com sabão líquido, toalhas de papel ou
preparação alcoólica a 70% a serem colocados em todos os locais adequados para
oportunizar higienização frequentemente das mãos. O procedimento de higienização das
mãos deverá ser realizado antes e após a atividade e sempre que necessário;

o

os ventiladores de teto, caso existam, devem ser ajustados para girar em direção que
atraia o ar para o teto. Ventiladores de chão e parede não devem ser utilizados;

o

não realizar contato físico, não compartilhar objetos pessoais;

o

os usuários devem ser orientados a não permanecer no local da atividade após o seu
término.

●

Orienta-se avaliar a pertinência e a possibilidade de oferta das atividades por meio de encontros
virtuais pelo Google Meet para pais ou responsáveis pertencentes ao grupos de risco (pessoas
acima de 60 anos; gestantes e puérperas; pessoas que apresentem cardiopatia, hipertensão,
diabetes, doença respiratória crônica, doença renal crônica, imunossuprimidos; e pessoas com
situações clínicas relevantes), assim como, para aqueles grupos que envolverem maior número
de pessoas e nas situações em que o ambiente não apresentar condições para a adoção das
medidas preventivas.

•

Os atendimentos presenciais devem ser realizados conforme as prioridades descritas no Anexo
01 desta nota (Situações/condições relacionadas aos usuários de saúde mental que devem ser
compreendidas como alvo de atenção especial dos serviços/equipes e as condutas nesse
momento de pandemia).

•

O uso de materiais (brinquedos, jogos, lápis, dentre outros) não está recomendado durante os
atendimentos avaliados como necessários. Esses materiais devem permanecer guardados,
fora do acesso das crianças atendidas (para evitar contaminação dos objetos que podem ser
colocados na boca).

•

Os pais ou responsáveis deverão ser orientados, preferencialmente por telefone, quanto às
medidas que visam a proteção das crianças e adolescentes.

•

Os profissionais devem cuidar do fornecimento adequado de medicação, bem como de
orientações e condutas às famílias durante o tempo de reavaliação dos atendimentos
presenciais, revendo sempre que necessário as condutas terapêuticas, estando disponíveis em
atendimento presencial ou telemonitoramento, caso necessitem novas orientações ou relatem
dificuldades.
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•

Os contatos com as famílias e orientações fornecidas devem ser registrados no prontuário
eletrônico.

•

O horário em que os profissionais da equipe complementar estão presentes na unidade devem
ser sempre informados as famílias.

•

O contato regular com os profissionais dos centros de saúde deve ser mantido, por telefone ou
em reuniões virtuais, para orientações e discussão de casos novos ou em acompanhamento.

•

O contato regular com os profissionais dos centros de saúde deve ser mantido, por telefone ou
em reuniões de matriciamento, para orientações e discussão de casos novos ou em
acompanhamento. As reuniões de matriciamento podem ocorrer presencialmente (deve-se
limitar o número de participantes de acordo com o espaço físico onde os encontros ocorrerão,
mantendo os devidos cuidados de distanciamento e proteção) ou de forma virtual pelo Google
Meet.

3.8. Consultório de Rua (CdeR)
•

As atividades de arte educação podem ser programadas e executadas desde que consideradas
as orientações abaixo:
o

avaliação sobre sinais e sintomas de síndrome gripal (conforme descrição do item 2 desta
nota) dos usuários antes do início da atividade. Caso o usuário apresente alguns sinal ou
sintoma sugestivo, não poderá participar da atividade e deverá ser encaminhado para
atendimento no centro de saúde;

o

uso de máscara de forma adequada, ou seja, cobrindo o nariz e a boca, durante todo o
período da atividade. Caso a máscara fique úmida, deverá ser substituída;

o

distanciamento mínimo de 2 metros, sendo a capacidade máxima de uma pessoa a cada
7m2, incluindo os profissionais e acompanhantes de casos especiais;

o

realização, preferencialmente, em locais ao ar livre;

o

disponibilização de insumos para lavagem das mãos com sabão líquido, toalhas de papel
ou preparação alcoólica a 70%. O procedimento de higienização das mãos deverá ser
realizado antes e após da atividade e sempre que necessário;

•

o

os materiais utilizados devem ser individuais;

o

não realizar contato físico, não compartilhar objetos pessoais;

As recomendações gerais de medidas de prevenção e cuidados devem ser seguidas, como:
uso de máscara cirúrgica durante todas as atividades; higiene das mãos; evitar contato físico
com os usuários; manter os materiais de uso da equipe higienizados; garantir reserva
adequada de água, no veículo, para a lavagem das mãos.

•

Os cuidados durante a utilização do veículo devem ser: respeitar a orientação de
distanciamento mínimo; manter as janelas abertas; higienizar após cada campo (ponto de
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atendimento) e após circulação com usuário; não realizar atendimentos no interior do veículo;
e manter as portas fechadas nas paradas.
•

Se caso suspeito de síndrome gripal, toda equipe deverá usar máscara cirúrgica, luvas, manter
distanciamento de pelo menos 1 metro, disponibilizar máscara cirúrgica ao usuário e orientar
quanto ao uso. Ao realizar a avaliação o enfermeiro deverá utilizar capote descartável, máscara
cirúrgica, protetor ocular ou protetor facial e luvas de procedimento. Garantir a possibilidade de
lavagem de mãos com sabonete líquido ou higienizar com álcool líquido ou em gel a 70%,
disponibilizar folha de papel descartável para higiene nasal que deve ser descartada após o
uso em lixeira para material infectante. Orientar o usuário sobre as medidas de etiqueta
respiratória (cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar com cotovelo flexionado ou
lenços/toalhas de papel e não com as mãos. Os lenços/toalhas de papel usados devem ser
descartados unicamente no lixo.)

•

Os casos suspeitos sem sinal de instabilidade clínica serão encaminhados para avaliação no
centro de saúde de referência para articular a realização da testagem e isolamento junto ao
Serviço de Acolhimento Emergencial e provisório das Pessoas em Situação de Rua no Hotel
Minas Pampulha. Se o usuário apresentar sintomas graves, seguirá o fluxo de acionamento do
SAMU para condução ao serviço mais adequado. Imediatamente após o transporte de
sintomáticos, o veículo deverá ser higienizado conforme orientação técnica.

•

As equipes de Consultório de Rua, em parceria com a equipe do BH de Mãos Dadas, têm
importante papel na identificação do sintomático respiratório neste momento de pandemia, não
somente nas áreas de cenas de uso, mas em todas as áreas que concentram maior número
de população em situação de rua da cidade.

•

Destaca-se que o (a) enfermeiro (a) do Consultório de Rua neste momento de pandemia tem
papel fundamental, pois ao identificar um sintomático respiratório, ele irá notificar ao Centro de
Saúde de referência, e poderá encaminhar o usuário diretamente para o Hotel Minas
Pampulha. Caso o usuário recuse ir para o isolamento, seu quadro deverá ser monitorado direta
e regularmente pela equipe in loco.

•

Os materiais de uso da enfermagem devem ser limpos e desinfetados após o uso por esses
profissionais. Todo equipamento de proteção individual (EPI) descartável deverá ser
acondicionado em saco de lixo infectante antes da entrada dos profissionais no veículo, entre
os campos. Os demais materiais devem ser limpos por toda a equipe após a utilização nos
intervalos entre os campos.

•

A equipe deve realizar controle de estoque de luvas, máscaras cirúrgicas, álcool líquido ou em
gel a 70%, toalhas de papel e sabonete líquido, fornecidos pelos centros de saúde de
referência.
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•

A equipe deve informar quinzenalmente à coordenação do CdeR da GRSAM/DIAS, o
quantitativo dos itens citados acima em estoque e eventuais transtornos relacionados ao
ressuprimento.

•

Será responsabilidade da equipe técnica a reposição da água (tratada pela COPASA) dos
galões de 20 litros com bombas acopladas para higienização das mãos dos trabalhadores e
usuários. E também a disponibilização de detergente ou sabão líquido.

•

O número de trabalhadores em deslocamento no interior da van dever ser reduzido para
assegurar o distanciamento mínimo de 1 metro entre cada um deles, remanejando diariamente
parte da equipe para outros pontos ou ações da rede. O remanejamento será realizado levando
em consideração a quantidade de bancos disponíveis em cada veículo e o distanciamento
necessário determinado pela SMSA.

•

Por tempo indeterminado o Consultório de Rua não será cenário de prática para residentes e
estagiários.

•

As Gerências de Assistência, Epidemiologia e Regulação (GAERE) referentes a cada equipe
devem disponibilizar espaço fixo para armazenamento do material cuja utilização não está
prevista no momento, isso para qualificar a higienização do veículo. É importante que
permaneçam na van apenas insumos de redução de danos (RD), material de enfermagem e
instrumentos para monitoramento e evolução dos casos.

•

As vans do CdeR deverão ser higienizadas regularmente pelos motoristas, ao menos duas
vezes por semana e no período da manhã (quando são cedidos para outros equipamentos).

3.9. Unidades de Acolhimento Transitório (UAT e UATi)
•

Os usuários devem ser orientados a ficar na casa ou CERSAM de referência, de acordo com
o Projeto Terapêutico Singular (PTS), que poderá ser revisto durante a pandemia, evitando ao
máximo a circulação em outros espaços da cidade.

•

Ficam suspensas, por tempo indeterminado, todos os tipos de visitas, exceto: de profissionais
de saúde e outros que compartilham o cuidado do morador; responsáveis legais de moradores
da Unidade de Acolhimento Infantojuvenil; e outros profissionais necessários a manutenção e
cuidado do imóvel. No caso dessas visitas deverão ser respeitadas as precauções de
higienização, distanciamento e uso de máscaras.

•

Os profissionais devem seguir as precauções e medidas de prevenção vigentes.

•

Os ambientes devem ser mantidos com boa ventilação e circulação de ar ambiente.

•

Os ambientes devem ser mantidos higienizados e com aplicação de álcool 70% nas
maçanetas, puxadores e locais de manuseio comum, de forma constante.

•

Se for identificado algum caso suspeito de síndrome gripal, a equipe da Unidade de
Acolhimento Transitório Adulto e da Unidade de Acolhimento Transitório Infantojuvenil deverá
entrar em contato com o centro de saúde de referência para orientações ou conduzir o usuário
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ao local para avaliação e outras condutas. A equipe também deverá comunicar sobre os casos
suspeitos ao CERSAM-AD ou CERSAMi de referência para ciência dos serviços envolvidos no
caso.
Observação: As referências técnicas regionais responsáveis pela saúde mental devem manter
interlocução constante com os gerentes dos serviços substitutivos para apoio nas articulações
necessárias com a rede de profissionais e gestores da atenção primária.
4. Indicações de conteúdos qualificados sobre os cuidados com a saúde mental em cenários de
crise
Muitas já são as produções com orientações relacionadas à relação das pessoas com as informações
sobre a pandemia, indicações para o período de isolamento, formas de lidar especialmente com crianças e
idosos, e mais específicas aos profissionais da saúde. Abaixo algumas indicações de conteúdos
qualificados.
•

Guia com cuidados para saúde mental durante pandemia - Organização Mundial de Saúde. Link:
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792
“Organização Mundial da Saúde apresenta dicas para enfrentar consequências psicológicas
e mentais do novo coronavírus; doença está gerando estresse na população afetada pelo
risco de contaminação, incerteza, isolamento social e desemprego entre outros motivos; guia
contempla profissionais de saúde, crianças e idosos, líderes de equipes e pessoas em
quarentena.”

•

Cartilha: Saúde Mental e Atenção Psicossocial frente à pandemia do coronavírus - Diretoria de
Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Secretaria de Estadual de Saúde de Minas Gerais (SESMG).

Link:

http://ces.saude.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Cartilha-Sa%C3%BAde-

Mental-e-Coronav%C3%ADrus.pdf.
“O processo de pandemia do Coronavírus tem sido acompanhado por sentimentos de medo,
angústia, estresse, ansiedade e certo pânico, o que, nesse cenário, pode acarretar também
problemas de saúde mental individual e coletiva. Assim, seguem algumas propostas de
cuidado para todas e todos ficarem atentos!”
Primeiros cuidados psicológicos: guia para trabalhadores de campo. Brasília, DF: OPAS,
2015.
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=
prevenca

o-e-cont-doencas-e-desenv-sustentavel-071&alias=1517-primeiros-cuidados-

psicologicos-um-guiapara-trabalhadores-campo-7&Itemid=965
“Quando situações terríveis ocorrem em nossas comunidades, países e no mundo, sentimos
vontade de estender uma mão amiga aos que foram afetados. Este guia abrange os
primeiros cuidados psicológicos, que envolvem assistência humana e de ajuda prática para
apoiar indivíduos que sofreram sérias situações de crise e foi redigido para pessoas que
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auxiliam indivíduos que viveram situações de extrema angústia. O guia fornece diretrizes
básicas para que as pessoas que prestam assistência respeitem a dignidade, a cultura e as
habilidades das pessoas assistidas. Apesar do nome, os primeiros cuidados psicológicos
(PCP) incluem tanto apoio psíquico quanto o social.
Este guia foi desenvolvido para que se tivesse um material de primeiros cuidados
psicológicos amplamente acordado para uso em países de baixa e média renda. As
informações aqui apresentadas são apenas um modelo e deverão ser devidamente
adaptadas ao contexto local e à cultura das pessoas que receberão o seu apoio.
Endossado por muitas agências internacionais, este guia reflete a ciência emergente e o
consenso internacional sobre como oferecer apoio psicológico às pessoas logo após terem
vivenciado eventos de extremo estresse.”
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ANEXO 01 - Situações/condições relacionadas aos usuários de saúde mental que devem ser
compreendidas como alvo de atenção especial dos serviços/equipes e as condutas nesse momento
de pandemia

Para melhor organização das equipes no atendimento dos casos considerados graves, abaixo são
descritas algumas situações/condições dos usuários que são prioritárias para os atendimentos e as
condutas/intervenções possíveis na realidade da unidade/equipe e com retaguarda da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS).
No geral as situações/condições servem como base para as equipes de todos os serviços, mas existem
particularidades para alguns tipos de serviços. Também é necessário atentar para aqueles casos “já
conhecidos” nas realidades locais.
As situações/condições estão sintetizadas com elementos que caracterizam o quadro clinico-social dos
usuários, considerando as descrições que as próprias equipes relatam como situações que merecem
alerta. Não se trata de uma lista de diagnósticos em sentido restrito, nem uma lista completa ou fechada
para representar todas as realidades locais, nem de proposição de “condutas novas”, mas de reforço a
condutas que as equipes têm informado que já estão realizando.
Tabela 1 – Situações/condições dos usuários em todos os serviços
Situações/condições
Transtornos de humor
desestabilizados, agitação
psicomotora ou quadros de psicose
com desorganização psíquica

Ideação suicida consistente
(pensamentos de ruína e de morte
com planejamento)
Psicóticos em acompanhamento
pela equipe e que tenham
comorbidades consideradas
relevantes (ex. tuberculose)
Acumuladores em
acompanhamento pela equipe e
apresentando episódios de crise
Famílias com casos de psicose
e/ou uso prejudicial de álcool e
outras drogas (AD) que estejam em
acompanhamento pela equipe (na
interface com as demandas do MP)

Conduta esperada
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Atendimento presencial imediato: garantir atendimento presencial
pela eSF e/ou SM.
Alerta clínico: avaliar necessidade de introdução ou ajuste
medicamentoso.
Se necessário, articular compartilhamento com CERSAM.
Atendimento presencial imediato: garantir atendimento presencial
pela eSF e/ou SM.
Abordagem familiar: identificar suporte familiar de apoio.
Alerta clínico: se houver risco iminente, compartilhar caso com o
CERSAM, encaminhando e fazendo contato especial para
complementar as impressões necessárias.
Atendimento presencial imediato: garantir o acompanhamento
contínuo pela eSF e/ou SM, priorizando atendimento presencial
imediato em horário de movimento reduzido no CS.
Visita domiciliar: garantir o acompanhamento intensivo pela eSF e/ou
SM junto com equipe de zoonoses, realizando visitas domiciliares.
Se necessário, articular compartilhamento com CERSAM.
Visita domiciliar: garantir visitas domiciliares da eSF e/ou SM, nos
casos considerados necessários.
Alerta clínico: garantir avaliação criteriosa de comorbidades clínicas.
Atendimento presencial imediato: se necessário, priorizar horário de
movimento reduzido na unidade.
Se necessário, articular compartilhamento com CERSAM.
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Grupos de risco definidos nos
protocolos COVID-19, como
idosos, gestantes e outros com
sintomas de sofrimento psíquico ou
transtorno mental
Demandas judiciais que exigem
despachos urgentes
Situações de violência doméstica,
em todas as suas formas e em
todos os ciclos de vida
Casos de pessoas mais isoladas e
com dificuldades de suporte
familiar
Casos de angústia devido ao
momento de pandemia

●
●

●
●

●

●

Telemonitoramento: garantir telemonitoramento pela eSF e/ou SM.
Alerta clínico: avaliar necessidade de atendimento presencial imediato
em horário de movimento mais reduzido na unidade ou de visita
domiciliar.
Busca ativa: garantir busca ativa pelas equipes a partir do contato com
a referência técnica regional.
Articular estratégias para vinculação e continuidade do cuidado,
programando ações e agendas conforme as necessidades.
Atendimento presencial imediato: avaliar possibilidades de
atendimento presencial imediato na perspectiva de apoio psicossocial e
acionar a intersetorialidade sempre que necessário.
Visita domiciliar: garantir visita domiciliar pela equipe de eSF e/ou SM
nos casos considerados necessários.

●

Atendimento presencial imediato pela eSF para usuários que
chegam de forma espontânea, para suporte e apoio.

●
●

Acolhimento aos trabalhadores locais: garantir o acolhimento aos
colegas profissionais da unidade, avaliando os tipos possíveis de
suporte local.
Avaliar necessidade de abordagens mais específicas e articular
estratégias com a referência técnica regional responsável pela saúde
mental.

Profissionais das unidades com
sintomas fóbicos e ansiosos

Tabela 2 – Situações/condições específicas da Atenção Primária à Saúde relacionadas as demandas com
crianças e adolescentes
OBS.: Estão incluídas todas as demandas envolvendo as equipes de saúde da família, de saúde mental,
equipes complementares de saúde mental da criança e adolescente e a relação dessas com
CERSAMi.
Situações/Condições
Renovação de receitas

Rotina de atendimento
●

Ajustes medicamentosos
Casos egressos recentemente dos
CERSAMi
Casos em sofrimento psíquico em
vulnerabilidade social ou pouco
suporte familiar
Casos em abandono de tratamento

●

●
Suspeita de casos novos de
autismo
Casos em situação de abrigamento
institucional ou em cumprimento de
medidas socioeducativas em meio
fechado em importante sofrimento
psíquico

Atendimento presencial imediato: discussão do caso por telefone
entre médico da eSF e psiquiatra infantil da equipe complementar ou
CERSAMi, se necessário.

Atendimento presencial imediato.
Busca ativa nos casos de abandono e manutenção de atendimentos
presenciais
Avaliação presencial e discussão do caso em matriciamento com
eSF/pediatra e discussão com equipe complementar para orientações
até possibilidade de avaliação do usuário na equipe complementar, bem
como início da intervenção a tempo, se necessário.

●
Atendimento presencial ou telemonitoramento junto ao usuário
abrigado ou monitoramento e discussão do caso junto a profissionais da
instituição socioeducativa.
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Tabela 3 – Situações/condições dos usuários nas equipes complementares
Situações/Condições

Rotina de atendimento

Casos com critérios de gravidade:
- depressivos graves;
- automutilação;
- autismo grave, com sinais de
desorganização ou aumento de
ansiedade e ou agitação;
- uso abusivo de álcool e outras
drogas;
- aumento importante de sintomas
ansiosos;
- perturbações graves do sono.
Conflitos familiares importantes.
Demandas de ajustes de medicação,
renovação de receitas.

Atendimento presencial imediato após construção do caso
com a equipe de SM, alinhando cuidado compartilhado.

●
●
Intervenção a tempo
●

●
Egressos recentes de CERSAMi
Orientações para estratégias de
estimulação

●

Atendimento presencial: orientações presenciais a pais em
casos que a intervenção a tempo tenha tido início recente.
Atendimento por telefone: orientações por telefone aos pais
em casos com maior tempo de adesão na equipe complementar.
Compartilhamento entre serviços: orientações/discussões do
caso por telefone com os profissionais das eSF em acolhimento
de casos novos.
Atendimento presencial ou telemonitoramento, conforme
avaliação do caso levando em consideração a vulnerabilidade
social e/ou suporte familiar após discussão de caso com a
equipe de SM do CS.
Atendimento por telefone

Tabela 4 – Situações/condições dos usuários nos CERSAM, CERSAMi, CERSAM-AD
Situações/Condições
Usuários que chegam de forma
espontânea para acolhimento
Encaminhamentos da rede, da
assistência social, abrigos,
socioeducativo e demais parceiros

Rotina de atendimento
●

Acolhimento presencial e encaminhamentos considerados
necessários.

●

Casos que se mantenham indicados
para ambulatório-crise

Casos que se mantenham indicados
para permanência-dia (PD)

Atendimento presencial ou telemonitoramento: priorizar a
indicação para ambulatório presencial de casos que demandam
escuta/secretariamento constante à luz dos critérios de
risco/vulnerabilidade (desestabilização psíquica, intensificação no
padrão de uso das substâncias psicoativas (SPA), etc), que não se
considera seguro ou suficiente o telemonitoramento e, por outro
lado, não exige PD nem HN pelo bom suporte familiar ou outros
condicionantes.
Presencial em PD ou HN:
● reavaliação diária à luz dos critérios da indicação;
● atenção especial aos riscos e sinais de desestabilização: risco de
autoextermínio, heteroagressividade, desorganização psíquica
importante, intensificação no padrão de uso de SPA, com prejuízos
claros, casos com maior vulnerabilidade social ou suporte familiar
muito precário;
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●

Casos que se mantenham indicados
para hospitalidade noturna (HN)

●
●

mudança de conduta para ambulatório-crise para todos os casos
que não se enquadram nos critérios de indicação da PD ou HN;
redução no horário da PD para casos que não necessitem passar
muitas horas no serviço;
Priorização do atendimento do usuário pela Referência Técnica no
horário combinado, que pode estar associado ao horário de buscar
a medicação ou fazer uma refeição ou algo semelhante.
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ANEXO 02 – Fluxogramas de atendimento no CERSAM para os casos suspeitos de COVID-19
Fluxo 1 – Organização dos EPI no CERSAM, localização, uso e reposição

Fluxo 2 – Atendimento na pré-recepção do CERSAM
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Fluxo 3 – Atendimento de pacientes com síndrome gripal sem sinais de gravidade
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Fluxo 4 – Atendimento de pacientes com síndrome gripal com sinais de gravidade

Fluxo 5 – Transporte para medicação e busca de usuários para PD no CERSAM
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