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Ricardo Valente Juliano Santos

DUPLA 

TRANSMISSÃO!

O PROCESSO DE 

TRIAGEM NA 

COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA

A TRIAGEM é um dos momentos mais importantes de todo o Programa de Acolhimento,
já que se mal implementada pode comprometer o processo como um todo.

Para aprofundar este tema Ricardo Valente, Procurador geral da FEBRACT, dialogará
com o Psicólogo Juliano Santos e com a Assistente Social Sherydan Luiza.

#fique em casa conosco

Sherydan Luiza

LIVE #11



O QUE É 
TRIAGEM?



Tradicionalmente 

as CTs adotaram 

uma política de 

“portas abertas” 

no referente aos 

critérios de 

admissão.

Isto resultou numa ampla gama de candidatos, 

não igualmente motivados, preparados ou 

adequados para o modelo residencial da CT.De Leon, 2008.



O QUE É TRIAGEM?

Identificação do público alvo



Definir e 
selecionar 

adequadamente 
o público alvo é o 
início do sucesso 

do trabalho.



Cada equipamento de saúde tem 
seu público alvo específico.



FUNÇÃO DA TRIAGEM
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Excluir casos de 
risco para a CT

Agressões

Suicídios

Danos ao patrimônio

Excluir casos de 
comorbidades 
graves

Psicóticos

Esquizofrênicos

Distúrbios afetivos graves

Excluir casos 
com condições 
médicas graves

Tratamento de saúde 
anterior à CT



CRITÉRIOS DE ADMISSÃO E READMISSÃO

Idade
Adultos

Adolescentes

Gênero
Masculino

Feminino

Dependentes 
químicos

Avaliação da gravidade da dependência

Instrumentos da avaliação

Comorbidades
Graves (não indicado para CT)

Médias e leves (indicados para CT desde que com 
tratamento específico)

Populações 
específicas

Portadores de necessidades especiais

Transexuais e transgêneros

População de rua

Critérios de 
readmissão

Alta terapêutica
Alta solicitada
Alta administrativa
Evasão



TRIAGEM NA PANDEMIA (COVID-19)

• Realizar atendimento em local ventilado e 

higienizado

• Evitar contato físico

• Manter distância mínima de 1,5 metro

• Manter as mãos higienizadas e uso de máscaras

Cumprir Diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e Ministério da Saúde (MS) 

referentes ao Protocolo de Ações 

contra a CONVID19

Entrevista Presencial



1. Você, ou algum familiar ou pessoa de convívio, 

apresentou nas últimas semanas, tosse, febre, 

dificuldades de respirar, e outros?

2. Você ou alguém que conhece esteve em alguma área 

em que foram notados casos de coronavírus?

3. Esteve em contato com alguma pessoa infectada pelo 

coronavírus nas últimas semanas?

Incluir perguntas de 

sondagem, como:

TRIAGEM NA PANDEMIA (COVID-19)



Caso seja um(a) candidato(a) elegível para o 

acolhimento e a CT não oferecer estrutura e equipe 

técnica disponível para o isolamento social por no 

mínimo 14 dias, deverá realizar exame laboratorial para 

COVID19 apresentando resultado RECENTE.

Entrevista por 

Videochamada

TRIAGEM NA PANDEMIA (COVID-19)


