
SAÚDE MENTAL

A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 



A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

A Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas é orientada 

pelas diretrizes da Reforma Psiquiátrica e da Lei nº 10.216 – superação 

do modelo asilar e garantia dos direitos de cidadania da pessoa com 

transtornos mentais.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é pautada na

Portaria GM/MS nº 3.088/2011 –, preconiza o atendimento a pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas.



O que é a Rede de Atenção Psicossocial?

 A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de 

atenção aberto e de base comunitária. A proposta é garantir a livre 

circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela 

comunidade e pela cidade.

 A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estabelece os pontos de 

atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, 

incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas.



A RAPS é formada por 7 componentes:

 I - Atenção Básica em Saúde

 II - Atenção Psicossocial Especializada

 III - Atenção de Urgência e Emergência

 IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório

 V - Atenção Hospitalar

 VI - Estratégias de Desinstitucionalização

 VI - Reabilitação Psicossocial



Atenção Básica em Saúde

São pontos de atenção da RAPS:

 Unidades Básicas de Saúde: Responsáveis por ações individuais e

coletivas que abrangem a promoção de saúde mental, prevenção e

cuidados dos transtornos mentais e o acompanhamento dos casos

leves e moderados em articulação com os demais pontos da rede.

 Equipe de Consultório na Rua: Constituído por profissionais que atuam

de forma itinerante ofertando ações e cuidados em saúde para a

população em situação de rua. Em articulação com os demais pontos da

rede.



RAPS na Atenção Primária Saúde

Município de Bauru

 Unidades Básicas de Saúde: 19

 Unidades de Saúde da Família: 6

 Equipe de Consultório na Rua: 1



Atenção Psicossocial Especializada

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

 Os CAPS são pontos de atenção constituídos por uma

equipe multiprofissional, que realiza acompanhamento de

pessoas com transtornos mentais severos e persistentes,

incluindo aquelas decorrentes do uso de álcool e outras

drogas.

 São serviços que funcionam de portas abertas, sem

agendamento prévio.



Centros de Atenção Psicossocial
Município de Bauru

 CAPS Infantil

 CAPS I

 AMSM/ CAPS Girassol

 CAPS ad

 CAPS ad III infanto juvenil



Atenção Residencial de Caráter Transitório

Unidades de Acolhimento

Pontos de Atenção com funcionamento 24 horas, referenciados exclusivamente pelos

CAPS e que oferecem, em ambiente residencial, cuidados contínuos à saúde, de

pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Há duas

modalidades: adulto e infantojuvenil (entre doze e dezoito anos completos).

O que fazem?

Articulam, junto ao CAPS de referência, a construção dos Projetos Terapêuticos

Singulares para os usuários que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou

familiar e demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório, em

período de até seis meses.



Serviços de Atenção em Regime Residencial

 Serviços de saúde de caráter residencial transitório, destinado a oferecer de

6 a 9 meses, cuidados contínuos de saúde a adultos, com necessidades

clínicas estáveis, decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Esses

serviços recebem demandas referenciadas pelos CAPS do território.

 O que fazem?

 Oferecem cuidado transitório a pessoas que requeiram, temporariamente,

afastamento de seus contextos. Com Projetos Terapêuticos Singulares

construídos de forma articulada junto aos demais pontos de atenção,

favorecendo a construção de novas perspectivas para usuários e familiares

de pessoas com problemas referentes ao consumos de SPAs.



Comunidades Terapêuticas
Município de Bauru

 Esquadrão da Vida: 25 vagas – Convênio Municipal.

 Bom Pastor: 25 vagas – Convênio Municipal.

 Vida e Paz: 25 vagas pela FEBRACT (Federação Brasileira de CT)

20 vagas pela SENAPRED (Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às
Drogas).



Atenção Hospitalar

Serviço Hospitalar ou Enfermaria Especializada em Hospital Geral

Serviço que dispõe de leitos habilitados a oferecer suporte hospitalar em saúde

mental nas enfermarias de clínica médica ou pediátrica em Hospital Geral. O

acesso pode ser regulado a partir de critérios clínicos, respeitando os protocolos

locais de gestão. Provê intervenções de curta ou curtíssima duração no

restabelecimento de condições clínicas, ou na investigação de comorbidades ou

para casos agudos que necessitem de cuidado médico intensivo.



Referência para internação psiquiátrica
Bauru

 Hospital Thereza Perlatti – Jaú

 Hospital Cantidio de Moura Campos – Botucatu

 SARAD  Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas –
Botucatu

 Hospital LACAN  - São Bernardo do Campo/SP.



Estratégia de desinstitucionalização

Serviço Residencial Terapêutico

O SRT são moradias inseridas na comunidade que visam a garantir às pessoas em

situação de internação de longa permanência, a promoção de autonomia e o exercício

de cidadania, buscando sua progressiva inclusão social.

O que faz?

Acolhe, em ambiente residencial, um grupo de pessoas egressas de longas internações,

favorecendo-lhes a retomada da gestão do cotidiano e de novos projetos de vida, a partir do

apoio de profissionais e de outros pontos de atenção. Os CAPS são referências desse serviço e,

junto com as UBS, responsáveis pelo acompanhamento longitudinal das pessoas que habitam

nessas residências.



Serviço de Residência Terapêutica

 6 Moradias  credenciadas pelo Ministério da Saúde;

 2 Moradias mantidas pelo Município;

 42 pacientes.



Programa de Volta pra Casa

É um programa de inclusão social, instituído pela Lei 10.708/2003, que

visa a contribuir e fortalecer os processos de desinstitucionalização.

O que faz?

Provê mensalmente o auxílio reabilitação, de caráter indenizatório, para

pessoas com transtorno mental egressas de internações de longa

permanência (mais de dois anos ininterruptos).



PVC
Município de Bauru

29 moradores das Residências Terapêuticas 

recebem  o benefício



CAPS AD III ij 

Portaria nº 130 de 26 de janeiro de 2012

- Constitui-se em serviço aberto, que fornece atenção
contínua, com disponibilidade para atender casos novos e já
vinculados sem agendamento prévio e barreiras para o
acesso durante período diurno.

- O acolhimento noturno (finais de semana e período
noturno) é direcionado para o adolescente que já está
inserido neste serviço.



Objetivos do tratamento:

- Promover a reabilitação psicossocial, por meio de atividades de
reabilitação psicossocial, tais como:
* Resgate e construção da autonomia,
* Alfabetização ou reinserção escolar,
* Acesso à vida cultural,
* Manejo de moeda corrente,
* Autocuidado,
* Manejo de medicação,
* Inclusão pelo trabalho,
* Ampliação de redes sociais e

* Estimular o protagonismo de usuários e familiares, provendo
atividades participativas e de controle social.

CAPS AD III ij



Modalidades de tratamento no CAPS AD III ij

1. Ambulatório:

- Atendimentos multiprofissionais com o adolescente e familiares,

- Oficinas e grupos terapêuticos,

- Visitas domiciliares,

-Reuniões intersetoriais.

* A frequência dos atendimentos se dá de acordo com Projeto Terapêutico Singular (PTS).  

2. “Repouso” - Acolhida noturna:

Tratamento Intensivo (finais de semana e noturno) em momentos de crise, vulnerabilidade 

pessoal e/ou social e/ou necessidade de desintoxicação por, no máximo, 14 dias ao mês.

Presença de 6 leitos (3 femininos e 3 masculinos) e 1 leito de desintoxicação. 

Tratamento: Participação do adolescente nas atividades ambulatoriais de acordo com PTS. 



Como normalmente o uso de drogas é 
compreendido

Adolescente 
experimenta 
substância 
mais leve, 
anda com 

“más 
companhias”

Adolescente 
tem acesso a 
substâncias 

mais 
pesadas, 

como cocaína

Adolescente 
começa processo 

de evasão 
escolar, deixa de 

seguir regras, 
inicia conflitos 

familiares

Adolescente 
fica dias fora 

de casa, 
familiares 
perdem o 
controle

Adolescente 
inicia uso de 

crack 

Internação Hospitalar 

Retorno à vida 
social

Retorno à vida 
familiar

Cumprimento de 
regras



Como o uso de drogas pode ser 
entendido cientificamente

Indivíduo Substância

Ambiente/Sociedade

(Olivenstein, 1989) 



 Dados de Internação crianças e adolescentes – uso de SPA

• Quantidade de leitos CAPS ad III ij: 6 (3 femininos e 3 masculinos) e 1 leito de desintoxicação.

• Média mensal de adolescentes no repouso (acolhida noturna) em 2019 e 2020: 2-3 adolescentes.

• Quantidade de internações de crianças e adolescentes decorrentes do uso de SPAs entre 2018 e
2020 em Botucatu: 6 adolescentes de um total de quase mil adolescentes usuários do CAPS ad III ij.

• Em pesquisa inédita de Pedroso (2014), que acompanhou 293 sujeitos usuários de crack, 
sendo 89 adolescentes e 204 adultos, e realizada entre os anos de 2010 e 2012 em Porto 
Alegre, concluiu que:

• 1) Trinta dias após a internação hospitalar, 65,9% dos usuários já havia recaído;

• 2) Noventa dias após a internação hospitalar, 86,4% dos usuários já havia recaído.



Considerando a complexidade 
da adolescência e do uso de 

substâncias psicoativas, deve-
se considerar que o 

tratamento é igualmente 
complexo e, portanto, faz-se 
urgente a ação da rede de 
atenção psicossocial, de 

assistência e  intersetorial.
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Divisão de Saúde Mental


