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Eixos Estratégicos para Implementação da Rede:
• Eixo 1: Ampliação do acesso à rede de atenção integral à saúde mental
• Eixo 2: Qualificação das Equipes/pessoas
• Eixo 3: Ações intersetoriais para reinserção social e reabilitação

• Eixo 4: Ações de prevenção e de redução de danos

Serviços diferentes para as
diferentes necessidades.

Consultório na Rua
• Pessoas em situação de rua e cracolândias;

• Consultório móvel com profissionais de saúde
para cuidado integral à saúde das pessoas em
situação de rua
• Parâmetro: 1 equipe de consultório de rua para
cada 100 a 1000 pessoas em situação de rua,
segundo o censo do IBGE (2008).

Enfermarias Especializadas em Álcool e Drogas

• Tratamento de abstinências graves
• Intoxicações graves
• Comorbidade psiquiátrica e dependência de álcool, crack e
drogas
• Agravos clínicos de pacientes com problemas psiquiátricos
• Articulação com os outros pontos da rede de atenção
psicossocial para acompanhamento e seguimento do plano
terapêutico
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Unidade de Acolhimento Terapêutico Transitório - UATT
Serviço de internação para tratamento não hospitalar do usuário de álcool, crack e
outras drogas.
• UATT I
•Permanência: até 30 dias
• Parâmetro de implantação: 5 a 10 camas de UATT I para cada 10 leitos
hospitalares
•01 enfermeiro e 01 profissional de nível superior de saúde mental; 04
acompanhantes terapêuticos ou redutores de danos; profissionais de apoio.
• UATT II
•Permanência: até 90 dias
• Parâmetro de implantação: 10 a 15 camas de UATT II para cada 10 leitos
hospitalares
•01 enfermeiro e 01 profissional de nível superior de saúde mental; 04
acompanhantes terapêuticos ou redutores de danos

Centro de Atenção Psicossocial
Serviço de tratamento para pacientes com distúrbios de comportamento ou com
transtornos mentais decorrentes ou não do uso de álcool e outras drogas.
Tipos de CAPS:
•

Centro Especializado em Álcool e Drogas – serviço especializado para usuários de álcool
e drogas. (de 70 mil a 200 mil habitantes);
• CAPS i - serviço especializado para crianças, adolescentes e jovens (até 25 anos). Acima
de 200 mil habitantes;
• CAPS I – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil
até 70 mil habitantes
• CAPS II – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: 70 mil a
200 mil habitantes
• CAPS III – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: 200 mil
habitantes.

10

Comunidades Terapêuticas
• Edital de Projetos de Promoção da Saúde e
Reinserção Social
• Edital para projetos de cursos de capacitação (240h)
de profissionais de saúde de nível técnico.
• Equipe de Atenção Básica para apoio as CT

Comunidades Terapêuticas
Comunidade terapêutica que se encaixam como serviço de saúde:
• Perfil mínimo das Comunidades Terapêuticas:
o Acesso universal;
o Estar integrada a rede de saúde mental;
o Ter condição sanitária conforme RDC 29/2011.
o Possuir responsável/coordenador técnico de saúde (profissional de saúde
de nível superior).
• Tempo máximo de permanência: 12 meses

• Equipe mínima: 1 Enfermeiro e 1 técnico ou auxiliar de enfermagem e 3
agentes de comunidade terapêutica, para cada 30 pessoas uma equipe
mínima. Possuir pelo menos um profissional da equipe no período
noturno.

Comunidades Terapêuticas
Comunidade terapêutica que se encaixam como serviço de saúde
• Critério de habilitação:
o Protocolo de garantia de direitos da SENAD/SDH
o Cadastrar no CNEs
o Vagas reguladas pela central de regulação do SUS
• Exigências para internação:
o Ter avaliação médica prévia
o Ter visita familiar diária garantida
o Em casos de internação involuntária, comunicação ao Ministério
Público ou Defensoria Pública em 24h – Lei 10.216.

Rede de Atenção em Saúde Mental (Linhas de Cuidado em Álcool, Crack e outras
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EIXO 2
QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES/PESSOAS

EIXO 2 - Qualificação das Equipes/Pessoas
Público alvo :
•

Profissionais de saúde do ensino fundamental, médio e superior de toda a rede de
atenção e serviços de saúde.

Ações previstas:
 Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde Pró-Saúde
 Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PeT/Saúde Mental:
 Programa de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas
Estratégicas – PRO-RESIDÊNCIA
 Universidade Aberta do SUS – UNASUS
 Telessaúde Brasil
 Fortalecimento de Redes de Escolas Técnicas do SUS (36 escolas, nas 27 UF)

REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL,
CRACK E OUTRAS DROGAS

Eixo 3
Ações Intersetoriais para Reinserção social
Ações articuladas com MDS, MT, Minc, MEC
Ministério dos Esportes, para ações de
geração de renda e moradia social.
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EIXO 4
AÇÕES DE PREVENÇÃO E DE REDUÇÃO DE DANOS
ARTICULAÇÃO COM SOCIEDADE CIVIL PARA
PROMOÇÃO DA CULTURA E DOS DIREITOS

