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Requisições e Sugestões ao Município

Conforme artigo 136, inciso III, a) do ECA que

consiste em solicitar Serviços Públicos na Área

de Saúde para crianças e adolescentes, e inciso

IX, onde é atribuição do Conselho Tutelar:

assessorar o Poder Executivo local na elaboração

da proposta orçamentária para planos e programas

de atendimento dos direitos da criança e do

adolescente.



Unidades de Acolhimento - Infanto-

Juvenil (Uai)

Legislação

Portaria nº 121, de 25 de janeiro de 2012

(republicada) – Institui a Unidade de

Acolhimento (UA) no componente de

atenção residencial de caráter transitório

da RAPS

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/PORTARIA-121-25--JANEIRO-2012.pdf


As Unidades de Acolhimento são divididas em:

I - Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) - destinada às

pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, de ambos os sexos;

e

II - Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (Uai) -

destinada às crianças e aos adolescentes, entre 10 (dez) e

18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos.

As UA contam com equipe qualificada e funcionam

exatamente como uma casa, onde o usuário será acolhido e

abrigado, enquanto seu tratamento e projeto de vida

acontecem nos diversos pontos da RAPS”.



“As Unidade de Acolhimento (UA) são serviços residenciais de

caráter transitório (com um tempo de permanência determinado)

que, articulados aos outros pontos de atendimento da RAPS, tem

como objetivo oferecer acolhimento e cuidados contínuos de saúde.

As UA funcionam 24 horas, 7 dias por semana e são voltadas para

pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras

drogas, de ambos os sexos, que apresentem acentuada

vulnerabilidade social e/ou familiar e precisam de acompanhamento

terapêutico e proteção temporária. O tempo de permanência na

Unidade de Acolhimento é de até seis meses.

As UA contam com equipe qualificada e funcionam exatamente

como uma casa, onde o usuário será acolhido e abrigado,

enquanto seu tratamento e projeto de vida acontecem nos

diversos pontos da RAPS”.



Hospital-dia

O Hospital-dia (HD) é o regime de assistência intermediário

entre a internação e o atendimento ambulatorial. Para a

realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e

terapêuticos, o Hospital-dia é indicado quando a permanência do

paciente na unidade é requerida por um período máximo de 12

horas (Portaria nº 44/GM/2001). Na assistência em saúde mental,

o Hospital-dia deve abranger um conjunto diversificado de

atividades desenvolvidas em até cinco dias da semana, com uma

carga horária de oito horas diárias para cada paciente (Portaria

SAS/MS n° 224/1992).

Fonte: http://www.ans.gov.br



Benefícios do Hospital-Dia em Saúde Mental

Somos a favor de um tratamento humanitário

para pacientes com doenças, deficiências e transtornos

mentais, por isso entendemos que um Hospital-Dia

Psiquiátrico, além de ter estrutura para atender as

crianças ou adolescentes em crise, também dará um

atendimento humanizado a elas, considerando que no

modelo do citado hospital, o paciente não rompe seus

vínculos afetivos e familiares, e pode estar em contato

constante com estes.



Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral

Portaria nº 148, de 31 de janeiro de 2012 – Define as

normas de funcionamento e habilitação do Serviço

Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com

sofrimento ou transtornos mentais e com necessidades de

saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas

do Componente Hospitalar da RAPS e institui incentivos

financeiros de investimento e custeio

Nota Técnica sobre a Portaria nº 148 de 31 de janeiro de

2012 – Apresenta informações sobre a implantação de

leitos de saúde mental em Hospital Geral

Fonte: www.saude.gov.br

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/10/PORTARIA-148-31-JANEIRO-2012.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/29/Nota-T--cnica-Portaria-148-2012.pdf
http://www.saude.gov.br/


O componente de Atenção Hospitalar da RAPS habilita Hospitais

Gerais, Maternidades e Hospitais de Pediatria para oferta de leitos

de saúde mental que funcionem como retaguarda para a RAPS.

O principal objetivo deste ponto de atenção é oferecer cuidado

hospitalar para pessoas com transtornos mentais e/ou com

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, com

vistas a avaliação diagnóstica e discriminação de patologias

somáticas e/ou psiquiátricas; manejo de situações de crise e/ou

vulnerabilidade extrema que apresentem risco de vida para o

usuário. O acesso deve ser regulado a partir de critérios clínicos

e as internações devem ser de curta duração, priorizando a

superação da lógica asilar realizada pelos Hospitais

Psiquiátricos.
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