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IMPORTANTE:  
- Atentar-se para o quantitativo máximo de 02 pacientes por viagem. 
- O profissional deverá levar também Formulário de Monitoramento dos usuários em atendimento nos 
CAPS. 
- Comunicar plantão caso o paciente não realize as orientações sobre o uso da máscara e utilização do 
álcool a 70%, a fim de se discutirem a melhor conduta a ser adotada neste momento. 

Equipe do CAPS 

- Realizar medicação seguindo 
orientações de segurança. 
- Não realizar o transporte do 
paciente de PD neste momento. 
- Realizar abordagem do motivo 
da VD.  

Equipe do CAPS realiza a 
intervenção programada  

- Medicá-lo conforme 
prescrição; 
- Abordagem do motivo da 
VD; 
- Realizar transporte do 
paciente de permanência dia. 

Equipe de Plantão 

- Entrará em contato com familiares, 
orientando sobre sintomas 
observados. 
- Realizar tele monitoramento do 
paciente, atentando-se a condutas 
a serem tomadas para aquele 
momento. 

FLUXOGRAMA 04–ATENDIMENTO DOMICILIAR 
PARA MEDICAÇÃO, VISITA E BUSCA DE 

PACIENTES EM PERMANÊNCIA DIA 

PACIENTE COM 
NECESSIDADE DE 

ATENDIMENTO 
DOMICILIAROU BUSCA DE 

PACIENTE Profissional do CAPS 
Não realizar atendimento dentro domicílio. A visita estará limitada apenas 

na área peri domiciliar (frente, lados e fundo do quintal ou terreno), 
ofertando assim atendimento em ambiente aberto.  

 

SIM NÃO 

- Verificar o uso de máscara no paciente, orientar utiliza-la.  
- Oriente higienização imediata das mãos, forneça álcool a 70%.  

Paciente apresenta 
sintomas respiratórios? 

Paramentação do Profissional do CAPS:máscara cirúrgica, protetor facial, óculos de 
proteção, capote descartável, luvas de procedimento, cabelo preso ou touca. Levar 
almotolia de álcool a 70% para higienização das mãos 

- Orientações relacionadas às 
medidas preventivas e importância 
do isolamento social. 

 Orientação ao familiar in loco sobre os 
cuidados de transmissão. Fazer 
orientações sobre higiene respiratória. 

 Orientar sinais de alerta e medidas de 
prevenção. 

 

Comunicar para a Unidade de Saúde de 
referência a condição do paciente e a 
conseqüente orientação de busca do 

paciente e familiares por avaliação clínica. 


