
                               PROTOCOLO PARA EXECUÇÃO DE GRUPOS TERAPÊUTICOS 

SEGUNDA-FEIRA                     TERÇA-FEIRA                                          QUARTA-FEIRA                                              QUINTA-FEIRA                                         SEXTA-
FEIRA

PERIODO DA MANHÃ PERIODO DA MANHÃ PERIODO DA MANHÃ PERIODO DA MANHÃ PERIODO DA MANHÃ
Prevenção em Recaídas

Profissional: Guilherme 
Sem realização de grupos Sem realização de grupos Sem realização de grupos Sem realização de 

grupos

PERIODO DA TARDE PERIODO DA TARDE PERIODO DA TARDE PERIODO DA TARDE PERIODO DA TARDE

Sem realização de 
grupos

ESPIRITUALIDADE (1ª semana/mês)
Profissional: Bigarelha e Luciane

HORTA (2ª semana/mês)
Profissional: Bigarelha e Luciane

ATIVIDADE FÍSICA (3ª semana/mês)
Profissional: Bigarelha e Luciane

 
FAMILIARES (1ª semana/mês)
Profissional: Cristina/Eliene

CIDADANIA (2ª semana/mês)
Profissional: Cristina/Kelin

SAÚDE E BEM-ESTAR (3ª 
semana/mês)
Profissional: Evelize/Leni

ADOLESCENTES (4ª semana/mês)
Profissional: Kiriaki/Evelize

MULHERES E MENINAS (1ª semana/mês)
Profissional: Cristina/Evelize

MENINAS E MULHERES (2ª semana/mês)
Profissional: Cristina/Evelize

LEITURA (3ª semana/mês)
Profissional: Cristina/Evelize

CONVERSA DE HOMENS (4ª semana/mês)
Profissional: Guilherme

MUSICA E/OU 
ATIVIDADE LIVRE
Guilherme/Eliene

semanal



HORÁRIO: 
PERÍODO DA MANHÃ – 9:00 as 10:00
PERÍODO DA TARDE   - 13:30 as 14:30h (terças-feiras) / 14:00 às 15:00h (quartas e quintas-feiras)

DESCRIÇÃO PRÉVIA GERAL: 

 - Os pacientes são predeterminados e agendados de acordo com cronograma prévio. Não será permitida livre demanda em atividades 

coletivas;

- Todos os grupos contam com no máximo 05 (cinco) pacientes e 02 (dois) profissionais da equipe.  Cada grupo acontecerá semanalmente, de 

segunda a sexta-feira;

- A Carteira de Vacinação Atualizada será solicitada na qual o esquema vacinal contra COVID-19 deverá estar completo (Primeira e Segunda 

Dose ou Dose Única) e serão OBRIGATÓRIAS para participação em atividades coletivas presenciais. Caso o paciente não tenha sido imunizado 

não poderá participar das atividades presenciais, continuando o acompanhamento por sistema remoto. Portanto o atendimento será realizado 

em 100% dos pacientes, de forma presencial ou remota.

- Paciente e familiar assinarão um Termo de Responsabilidade, onde estarão cientes dos possíveis riscos de contaminação durante a 

participação de grupos. No ato da assinatura do termo, uma cópia do Protocolo de Biossegurança será entregue ao responsável;

-  O coordenador de cada grupo e monitores estarão usando o uniforme, jaleco e máscara descartáveis.

DESCRIÇÃO DETALHADA RECEPÇÃO:



- Os pacientes agendados para o grupo serão recepcionados pelo segurança, sendo que na entrada será feita a verificação de temperatura e 

higienização das mãos com álcool gel 70%, não podendo participar do grupo o paciente que não estiver usando máscara, temperatura acima de 

37,5 alterada conforme quadro abaixo:

- No caso de alteração de temperatura de acordo com o protocolo acima, o paciente será imediatamente encaminhado ao serviço de saúde 

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL para receber atendimento médico de acordo com os fluxos de encaminhamento já determinados. 

- No caso de agravamento, o servidor irá solicitar apoio de ambulância emergencialmente e o paciente será encaminhado a aguardar em sala 

específica identificada. Um servidor (enfermeiro, técnico ou médico) irá acompanhar o paciente em tempo integral. Este servidor irá 

acompanhar o paciente utilizando os EPIs: avental descartável, face shield, máscara descartável e luva. Enquanto aguardam o transporte, será 

aferida temperatura de cinco a dez minutos e demais procedimentos emergenciais que forem necessários no momento;



- Os pacientes são recepcionados em uma sala com número de cadeiras de superfície lisa, lavável e impermeável suficientes, onde será 

respeitado o distanciamento de 1,5 metros determinado pela VISA;

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE:

- As cadeiras e mesas são de superfície lisa, lavável e impermeável que são higienizadas antes e após a reunião de grupo com álcool 70% líquido 

e toalhas de papel descartáveis; 

- Limpeza completas das áreas de uso dos pacientes será realizada após a finalização da atividade de cada grupo;

- Concluída a atividade do dia, será servido um lanche aos participantes, onde haverá a higienização prévia das mãos com álcool 70% e 

manutenção do distanciamento. Lanche será realizado apenas em mesa própria para tal finalidade restrito a pacientes sentados; 

- Serão utilizados para o lanche utensílios descartáveis;

- Os alimentos fornecidos estarão finalizados para consumo (ex: bolo entregue fatiado e em recipiente descartável, bebida entregue já no copo 

descartável etc.).

DEMAIS CONSIDERAÇÕES

- Banheiros de uso comum serão higienizados totalmente a cada período (manhã e tarde) ou mais vezes conforme necessidade;

- A higienização das superfícies será realizada com água sanitária ou álcool concentração líquida;

- Os materiais diversos a serem utilizados quando não exclusivos do paciente (identificado com nome) não poderão ser utilizados. Ex violão, 

brinquedos, instrumentos, etc. se forem de uso exclusivo e identificado poderão ser utilizados e higienizados de acordo com o material.



ESTE PROTOCOLO TEM VALIDADE DE 12 MESES E SERÁ ALTERADO SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE

Responsáveis pelo PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA – CAPS.

Guilherme José de Almeida                                                                                                 Eliene F. Visbiski
Coordenador                                                                                                                         Enfermeira e R.T.

Profissionais da equipe que realizam atividades coletivas – CAPS.

________________________________________- Cargo/Função:___________________________________

________________________________________- Cargo/Função:___________________________________

________________________________________- Cargo/Função:___________________________________

________________________________________- Cargo/Função:___________________________________

________________________________________- Cargo/Função:___________________________________

________________________________________- Cargo/Função:___________________________________

Palmeira, 09 de Agosto de 2021.


