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Prezados,
Esta cartilha traz orientações sobre os cuidados em saúde mental e as formas de acesso à Rede
de Assistência Psicossocial, buscando dialogar sobre a questão do transtorno mental, possíveis
estratégias de prevenção e o cuidado necessário para evitar o agravamento de
patologias/doenças já instaladas.
A compreensão da importância sobre manter hábitos saudáveis diários, sobretudo, atentando
para fatores desestruturantes, como a estafa e o estresse cotidiano, que podem desencadear
diversas doenças, torna-se um elemento necessário e um grande desafio para aqueles que visam
seguir um novo modo de viver.
Espera-se que as orientações aqui apresentadas possam ser uma leitura norteadora sobre a
questão da saúde mental e, ao mesmo tempo, contribua para orientar diferentes pessoas e
famílias a buscar ajuda profissional na Rede de Atenção Psicossocial, em conformidade com a
gravidade e urgência que o caso requeira.
É preciso entender que qualquer pessoa está suscetível de desencadear algum tipo de transtorno
mental, cujo cuidado preventivo pode evitar o agravamento de quadros clínicos, de desenlaces
familiares violentos, homicídios ou, não menos raro, de automutilações e ideações suicidas
concretizadas.
A Coordenação Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas possui como missão
assessorar, acompanhar e fomentar as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental nos
municípios do Estado do Pará e tem como objetivo incentivar, junto aos territórios, a implantação
e o fortalecimento das ações de cuidado em saúde mental. Sendo assim, vem por meio desta
cartilha apresentar possíveis caminhos de cuidado à saúde mental de pessoas que vivenciam ou
já presenciaram alguma situação sofrimento psíquico.

Cuidar da saúde mental é
cuidar da vida. Cuide da
sua!

5

O QUE SÃO OS TRANSTORNOS MENTAIS?
A caracterização do transtorno mental se define a partir de um conjunto de fatores (individual,
social e ambiental) que a pessoa vivencia por meio de diversas experiências cotidianas. Dessa
forma, dependendo da história de vida, contexto familiar e da condição psicossocial de cada
pessoa, pode-se avaliar a ausência e o grau de comprometimento do sofrimento psíquico.
Interessante enfatizar que cada pessoa, diante de determinado evento ou situação específica,
elabora uma leitura própria sobre o fato e reage de forma diferenciada.
No caso dos transtornos mentais já diagnosticados, torna-se fundamental o tratamento e o
acompanhamento contínuo por meio de profissionais especializados para maior controle sobre os
fatores estressores desencadeantes da crise mental.
Acompanhar e observar as fases de mudança de comportamento, alteração de humor,
irritabilidade, estresse, hiperatividade e/ou dificuldade de aprendizagem, configuram-se como
situações que podem indicar o início de um quadro de esgotamento físico e mental, cujo resultado
final venha a ser o desencadeamento de um surto ou franca crise, necessitando de internação
hospitalar.
Os transtornos mentais estão para além dos rótulos estigmatizantes criados pela sociedade, tais
como “o louco” ou “o doido desvairado”, entre outras nomenclaturas preconcebidas sobre o
sofrimento psíquico de uma pessoa, que pode já ter nascido com determinada patologia mental
ou que a desenvolveu em decorrência de determinado contexto ou situação vivenciada.
Em cada caso deve ser considerada a singularidade das experiências de vida da pessoa, de
modo que problemas de conduta, adaptação social e comunicação devem ser observados a partir
de um espectro mais amplo do contexto social de cada individuo.
Muitas ações efetivas para o tratamento de transtorno mental podem incluir ou reforçar a prática
de hábitos saudáveis, somados ou não ao uso de medicamentos, ou ainda associá-los a outras
práticas integrativas e complementares de tratamento, na perspectiva da prevenção de agravos e
da promoção e recuperação da saúde.
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CUIDADOS PREVENTIVOS EM SAÚDE MENTAL
A prevenção continua sendo o melhor remédio para o cuidado em saúde, seja para o aspecto
físico, emocional e mental. Daí a importância de se buscar manter, no dia-a-dia, hábitos
saudáveis de alimentação e práticas regulares de exercícios físicos (caminhada, corrida, meditar,
andar de bicicleta, entre outros), sobretudo de manter a hidratação do corpo bebendo água
frequentemente. Então, como tudo na vida precisa ter disciplina, no foco cotidiano deve-se manter
um tempo para cuidar de si mesmo, dividindo momentos diários não somente para a higiene
corporal, mas também para a limpeza das emoções (reelaborar experiências e filtrar as
positividades de cada uma) e da prática espiritual.
Ademais, a prevenção deve acontecer no nível primário, através de uma abordagem educativa e
sistemática, que seja capaz de regulamentar e evitar maiores comprometimentos e agravos ao
individuo.
Contudo, as ações estratégicas devem ser voltadas à mobilização de equipes multiprofissionais,
com intuito de promover a saúde integral do individuo nos aspectos biopsicossocial e espiritual, a
fim de minimizar prejuízos e garantir atendimento e acompanhamento ao indivíduo e seus
familiares.
Dessa forma, ter saúde também implica em ações que visem à qualidade de vida dos indivíduos,
pois sabe-se que aproximar a saúde da qualidade de vida traz diversos desafios devido à
abrangência destas concepções, porém “devemos empreender esforços para que nossa
abordagem sobre qualidade de vida possa verdadeiramente contemplar questões, como a busca
da felicidade, realização de potenciais pessoais e coletivos, vida que valha a pena a ser vivida,
entre outras questões não resolvidas exclusivamente pela lógica da prevenção”.
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PROCURANDO AJUDA NA REDE DE SAÚDE

Buscar ajuda deve
ser um ato contínuo
de aprendizado.
E acolher dever ser
um ato de
generosidade
diário.

O apoio para o tratamento em saúde mental deve ser baseado nas diretrizes da Política Nacional
de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (Lei nº 10.216/2001), voltada para a reorientação do
modelo assistencial, outrora somente hospitalocêntrico, sendo que hoje se efetua por meio de
uma rede diversificada de serviços de saúde, de base comunitária e territorial. As diretrizes e
estratégias de atuação na área de assistência à saúde mental no Brasil envolvem o Governo
Federal, Estados e Municípios. E a rede de saúde nos territórios deve ser baseada nos princípios
e diretrizes dessa política nacional, oferecendo diferentes serviços e ações voltadas à garantia de
acesso ao cuidado em saúde mental de forma ampliada e diversificada, com foco na diretriz
central de reinserção social da pessoa que busca tratamento psicossocial.
O acesso ao tratamento de saúde mental pode ser buscado, tanto na Atenção Básica de Saúde
(Unidades Básicas de Saúde – Postos e Centros de Saúde), quanto nos serviços especializados
de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Importante entender que ambos os serviços de
saúde (UBS e CAPS), entre outros serviços de caráter assistencial (Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS), Centro de Referência especializado de Assistência Social (CREAS),
entres outros serviços, compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Ela foi instituída pela
Portaria MS/GM Nº 3.088/2011, que previu a criação, a ampliação e a articulação de pontos de
atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, atualizada por meio das Portarias de
Consolidação MS/GM Nº 3 e 6/2017, anexo V, organizada nos seguintes componentes:
Decreto nº 7508/2011 – Regionalização
Estabelece a organização do SUS em Regiões de Saúde, sendo estas instituídas pelo Estado em
articulação com os seus municípios e que representam o espaço privilegiado da gestão
compartilhada da rede de ações e serviços de saúde, tendo como objetivos garantir o acesso
resolutivo e de qualidade à rede de saúde, constituída por ações e serviços de atenção primária,
vigilância à saúde, atenção psicossocial, urgência e emergência e atenção ambulatorial
especializada e hospitalar; efetivar o processo de descentralização, com responsabilidade
compartilhada, favorecendo a ação solidária e cooperativa entre os entes federados, e reduzir as
desigualdades loco-regionais, por meio da conjugação interfederativa de recursos.
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Portaria nº 3588/2017- Regula e normatiza cuidado em Saúde Mental, incluindo novos
dispositivos de cuidado.
Atenção Básica em Saúde

Atenção Psicossocial
Atenção de Urgência e
Emergência
Atenção Residencial de Caráter
Transitório
Atenção Hospitalar
Estratégias de
Desinstitucionalização
Estratégias de Reabilitação
Psicossocial

• Unidade básica de saúde;
•Núcleo de apoio à saúde da família;
•Consultório na rua;
•Centros de convivência e cultura.
•Centros de atenção psicossocial (nas suas diferentes modalidades).
•Ambulatórios Multiprofissionais de Saúde Mental especializados –
AMENTS
•SAMU;
•Sala de estabilização;
•UPA 24h e portas hospitalares.
•Unidade de acolhimento;
•Unidade de referência especializada em hospital geral;
•Hospital psiquiátrico especializado;
•Hospital dia.
•Serviços residenciais terapêuticos;
•Programa “De Volta para Casa”.
•Iniciativas de geração de trabalho e renda;
•Empreendimentos solidários e cooperativas sociais.

Os principais atendimentos em saúde mental são realizados nos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), por meio dos quais o usuário recebe atendimento próximo da família com assistência
multiprofissional e cuidado terapêutico, conforme o quadro de saúde. Nesses locais também há
possibilidade de acolhimento noturno e/ou cuidado contínuo em situações de maior
complexidade.
Os CAPS são pontos de atenção estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). São
unidades que prestam serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituídos por equipe
multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às
pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes
do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos
processos de reabilitação psicossocial. São substitutivos ao modelo asilar, ou seja, aqueles em
que os pacientes deveriam morar (manicômios).
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DISPOSITIVOS DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL
1 . CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
Os CAPS, segundo a PRT MS/GM 3088/2011, apresentam-se nas seguintes modalidades:
•

CAPS I: Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente
intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes,
incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações
clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado
para Municípios ou regiões de saúde com população acima de 15.000 habitantes. Os
pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária e os assistidos
em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias.
Recursos Humanos:
a - 01 (um) médico com formação em saúde mental;
b - 01 (um) enfermeiro;
c - 03 (três) profissionais de nível superior com as seguintes categorias profissionais:
psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional
necessário ao projeto terapêutico.
d - 04 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico
administrativo, técnico educacional e artesão;

•

CAPS II: atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de
transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de
substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços
sociais e realizar projetos de vida. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com
população acima de 70.000 habitantes. O serviço deve funcionar de 8:00 às 18:00 horas,
em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar um
terceiro turno funcionando até às 21:00 horas.
Recursos Humanos:
A equipe técnica mínima para atuação no CAPS II, para o atendimento de 30 (trinta)
pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia, em
regime intensivo, será composta por:
a - 01 (um) médico psiquiatra;
b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental;
c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais:
psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro
profissional necessário ao projeto terapêutico.
d - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico
administrativo, técnico educacional e artesão.

•

CAPS III: atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de
transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de
substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços
sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, com
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funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando
retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive
CAPS AD. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de
150.000 habitantes.
Algumas observações:
- O serviço deve realizar acolhimento noturno, nos feriados e finais de semana e contar
com no máximo 05 (cinco) leitos, para eventual repouso e/ou observação;
- Os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os
assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias, e os que
permanecerem no serviço durante 24 horas contínuas receberão 04 (quatro) refeições
diárias;
- A permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno fica limitada a 07 (sete)
dias corridos ou 10 (dez) dias intercalados em um período de 30 (trinta) dias.

Recursos Humanos:
- A equipe técnica mínima para atuação no CAPS III, para o atendimento de 40 (quarenta)
pacientes por turno, tendo como limite máximo 60 (sessenta) pacientes/dia, em regime
intensivo.
a - 02 (dois) médicos psiquiatras;
b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental.
c - 05 (cinco) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias: psicólogo,
assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional
necessário ao projeto terapêutico;
d - 08 (oito) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico
administrativo, técnico educacional e artesão.
- Para o período de acolhimento noturno, em plantões corridos de 12 horas, a equipe deve
ser composta por:
a - 03 (três) técnicos/auxiliares de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do serviço;
b - 01 (um) profissional de nível médio da área de apoio;
- Para as 12 horas diurnas, nos sábados, domingos e feriados, a equipe deve ser
composta por:
a - 01 (um) profissional de nível superior dentre as seguintes categorias: médico,
enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, ou outro profissional de
nível superior justificado pelo projeto terapêutico;
b - 03 (três) técnicos/auxiliares técnicos de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do
serviço
c - 01 (um) profissional de nível médio da área de apoio.
•

CAPS i: atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso
sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo
aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que
impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para
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municípios ou regiões com população acima de 70.000 habitantes. O serviço deve
funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da
semana, podendo comportar um terceiro turno que funcione até às 21:00 horas. Os
pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária e os assistidos
em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias.
Recursos Humanos:
A equipe técnica mínima para atuação no CAPS i, para o atendimento de 15 (quinze)
crianças e/ou adolescentes por turno, tendo como limite máximo 25 (vinte e cinco)
pacientes/dia, será composta por:
a - 01 (um) médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde mental;
b - 01 (um) enfermeiro.
c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais:
psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo
ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico;
d - 05 (cinco) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico
administrativo, técnico educacional e artesão.
•

CAPS AD II Álcool e Drogas: atende pessoas de todas as faixas etárias, que apresentam
intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Indicado
para Municípios ou regiões de saúde com população acima de 70.000 habitantes. O
serviço deve funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias
úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 21:00 horas. No
serviço os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária e os
assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. O CAPS AD deve
realizar atendimento de desintoxicação. Para tanto, deve manter de 02 (dois) a 04 (quatro)
leitos para desintoxicação e repouso.
- Recursos Humanos:
A equipe técnica mínima para atuação no CAPS AD II para atendimento de 25 (vinte e
cinco) pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia,
será composta por:
a - 01 (um) médico psiquiatra;
b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental;
c - 01 (um) médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento das
intercorrências clínicas;
d - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais:
psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro
profissional necessário ao projeto terapêutico; e - 06 (seis) profissionais de nível médio:
técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.

•

CAPS AD III Álcool e Drogas: atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam
intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas.
Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo feriados
e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, apresentando 8 a
12 vagas de acolhimento noturno e observação. Indicado para Municípios ou regiões de
saúde com população acima de 150.000 habitantes (PRT MS/GM 3088/2011).
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O serviço deve fornecer refeição diária aos pacientes assistidos, na seguinte proporção:
a) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) receberão uma refeição diária; b)
pacientes assistidos em dois turnos (8 horas) receberão duas refeições diárias; e c)
pacientes que permanecerem no serviço durante 24 horas contínuas receberão 4 (quatro)
refeições diárias (PRT MS/GM 130/2012).
A permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno do CAPS AD III fica
limitada a 14 (catorze) dias, no período de 30 (trinta) dias. Caso seja necessária
permanência no acolhimento noturno por período superior a 14 (catorze) dias, o usuário
será encaminhado a uma Unidade de Acolhimento (PRT MS/GM 130/2012).
Algumas observações:
O serviço deve realizar ações de apoio matricial na Atenção Básica, no âmbito da Região
de Saúde de seus usuários, compartilhando a responsabilidade com os demais pontos de
atenção da Região de Saúde; funcionar de forma articulada com a Rede de Atenção às
Urgências e Emergências, em especial junto ao Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU 192), participando diretamente do resgate voltado aos usuários com
necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com vistas a
minimizar o sofrimento e a exposição, de acordo com pactuação prévia; e articular-se com
a Rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) da Região de Saúde a que
pertença, para acompanhamento compartilhado de casos, quando necessário. (PRT
MS/GM 130/2012)

Recursos Humanos (PRT MS/GM 130/2012):
O serviço funcionará com equipe mínima para atendimento de cada 40 (quarenta) por
turno, na seguinte configuração:
a - 1 (um) médico clínico;
b -1 (um) médico psiquiatra;
c - 1 (um) enfermeiro com experiência e/ou formação na área de saúde mental;
d - 5 (cinco) profissionais de nível universitário pertencentes às seguintes categorias
profissionais (psicólogo; assistente social; enfermeiro; terapeuta ocupacional; pedagogo; e
educador físico).
e - 4 (quatro) técnicos de enfermagem;
f - 4 (quatro) profissionais de nível médio; e
g - 1 (um) profissional de nível médio para a realização de atividades de natureza
administrativa.
- Em casos excepcionais, a equipe mínima poderá atender até o máximo de 60 (sessenta)
usuários por turno.
- Para os períodos de acolhimento noturno, a equipe mínima ficará acrescida dos
seguintes profissionais, em regime de plantão corrido de 12 (doze) horas:
a - 1 (um) profissional de saúde de nível universitário, preferencialmente enfermeiro;
b - 2 (três) técnicos de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do serviço; e
c - 1 (um) profissional de nível fundamental ou médio para a realização de atividades de
natureza administrativa.
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- No período diurno aos sábados, domingos e feriados, a equipe mínima será composta da
seguinte forma, em plantões de 12 (doze) horas:
a - 1 enfermeiro
b - 3 (três) técnicos de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do serviço;
c - 1 (um) profissional de nível fundamental ou médio para a realização de atividades de
natureza administrativa.
- Para os CAPS AD III de referência regional, que superem os limites de um Município, a
equipe mínima ficará acrescida dos seguintes profissionais:
a - 2 (dois) profissionais de nível universitário pertencentes às seguintes categorias
profissionais (psicólogo; assistente social; enfermeiro; terapeuta ocupacional; pedagogo; e
educador físico).
b - 1 (um) técnico de enfermagem;
Cabe ao gestor de saúde local garantir a composição da equipe mínima em situações de
férias, licenças e outros afastamentos.
•

CAPS AD IV: O serviço atende pessoas com quadros graves e intenso sofrimento
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Sua implantação deve ser planejada
junto para municípios com mais de 500.000 habitantes e capitais de Estado, de forma a
maximizar a assistência a essa parcela da população. Tem como objetivos atender
pessoas de todas as faixas etárias e proporcionar serviços de atenção contínua, com
funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana;
O serviço deve oferecer assistência a urgências e emergências, contando com leitos de
observação; estar capacitado para esse tipo de atendimento e funcionar de forma
articulada com a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, em especial junto ao
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192);
Deve ainda ter disponibilidade para acolher e tratar casos novos e já vinculados, sem
agendamento prévio e sem qualquer outra barreira de acesso; e compartilhar a
responsabilidade pelos usuários nas internações e em outros Pontos de Atenção; funcionar
de forma articulada com as equipes de Consultório na Rua, que atuarão junto aos usuários
nas cenas de uso; articular-se com a Rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
da Região de Saúde a que pertença, para acompanhamento compartilhado de casos,
quando necessário; (Incluído pela Portaria 3588/2017).
Recursos Humanos (PRT MS/GM 3588/2017)
O CAPS AD IV funcionará com equipe mínima para atendimento, na seguinte
configuração:
I - Profissional de nível médio para a realização de atividades de natureza administrativa,
cobertura 24 horas por dia.
II - Turno Diurno:
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a - 1 (um) médico clínico (diarista);
b - 2 (dois) médicos psiquiatras (um diarista e um plantonista 12 h);
c - 2 (dois) enfermeiros com experiência e/ou formação na área de saúde mental
(plantonistas 12h);
d - 6 (seis) profissionais de nível universitário pertencentes às categorias profissionais
(diaristas) de psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e educador físico;
e - 6 (seis) técnicos de enfermagem (plantonistas 12 h); e
f - 4 (quatro) profissionais de nível médio.
III - Turno Noturno:
a - 1 (um) médico psiquiatra (plantonista 12h);
b - 1 um (um) enfermeiro com experiência e/ou formação na área de saúde mental
(plantonista 12 h); e
c - 5 (cinco) técnicos de enfermagem (plantonistas 12h).
Cabe ao gestor de saúde local garantir a composição da equipe mínima em situações de
férias, licenças e outros afastamentos.

INCENTIVOS DE IMPLANTAÇÃO DOS CAPS
CAPS I - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (PRT MS/GM 245/2005)
CAPS II - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (PRT MS/GM 245/2005)
CAPS i - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (PRT MS/GM 245/2005)
CAPS III - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (PRT MS/GM 245/2005)
CAPS AD - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (PRT MS/GM 245/2005)
CAPS AD III NOVO - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (PRT MS/GM 130/2012)
CAPS AD III ADAPTADO - R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) (PRT MS/GM
130/2012)

INCENTIVOS DE CUSTEIO MENSAL DOS CAPS
CAPS I - R$ 28.305,00 mensais; (PRT MS/GM 3089/2011)
CAPS II - R$ 33.086,25 mensais; (PRT MS/GM 3089/2011)
CAPS III - R$ 84.134,00 mensais; (PRT MS/GM 3089/2011, Art. 1º, III) (PRT MS/GM
1966/2013)
CAPS i - R$ 32.130,00 mensais; (PRT MS/GM 3089/2011)
CAPS AD - R$ 39.780,00 mensais; (PRT MS/GM 3089/2011)
CAPS AD III (24h) - R$ 105.000,00 mensais. (PRT MS/GM 3089/2011) (PRT MS/GM
1966/2013)
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CAPS AD IV R$ 400.000,00 mensais (PRT MS/GM 3588/2011 – NOTA TÉCNICA 11/2019)

2 . EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL
(AMENT)
A Portaria MS/GM n.º3588/2017 institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a
Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT) como parte
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A equipe constitui estratégia para atenção
integral às pessoas com transtornos mentais moderados, incentivada financeiramente,
visando o fortalecimento do tratamento de base comunitária amparados nos comandos da
Lei n.º10.216, de 6 de abril de 2001.
OBJETIVOS DA AMENT
Visa à ampliação e a articulação da oferta de atenção integral às pessoas com transtornos
mentais moderados, em caráter multiprofissional, atendendo às necessidades no nível
especializado em Saúde Mental. Estas necessidades serão identificadas na Atenção
Básica (AB), integrando-se aos demais serviços das redes de atenção à saúde e da rede
intersetorial.
INCENTIVOS DE CUSTEIO MENSAL - AMENT
Do incentivo financeiro de custeio mensal da equipe multiprofissional de Atenção
Especializada em Saúde Mental, de acordo com a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS,
de 28 de setembro de 2017, com a XIII - Art. 1.062-A, fica estabelecido o valor de que trata
o Título II - B do Anexo V à Portaria de Consolidação no 3/GM/, de 28 de setembro de
2017, nas seguintes condições:
I - Equipe tipo 1: R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais;
II - Equipe tipo 2: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) mensais; e
III - Equipe tipo 3: R$ 30.000,00 mensais.
O recurso de custeio das AMENT atende às normativas estabelecidas na Portaria GM/MS
nº 3.992/2017, que especifica a destinação dos recursos financeiros. Para material de
consumo, a verba de custeio segue as normativas descritas na Portaria nº448/2002, do
Ministério da Fazenda.
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PARA IMPLANTAÇÃO DA AMENT
A AMENT tem um perfil de abordagem entre a AB e o CAPS. Com isso permite a
ampliação do acesso à assistência especializada em Saúde Mental para pessoas de todas
as faixas etárias e ainda possibilita o fortalecimento dos atendimentos de base comunitária.
A definição do tipo de AMENT não está relacionada a parâmetros populacionais ou a
vinculação com um número específico de equipes que recebam apoio matricial. Um
mesmo Município pode decidir pela implantação de várias AMENT, de acordo com sua
demanda sanitária. As AMENT terão sua implantação autorizada após análise do projeto
de implantação pela área técnica de Saúde Mental do Ministério da Saúde.
FLUXO DE HABILITAÇÃO DA AMENT
Na habilitação de uma equipe AMENT em seu território, o Município deve observar as
seguintes etapas:
a) Apresentar Projeto Técnico Institucional das Equipes Multiprofissional de Atenção
Especializada em Saúde Mental, conforme modelo proposto pelo Ministério da Saúde
(MS), à respectiva Secretaria de Saúde Municipal;
b) Aprovar a proposta da implantação da AMENT no Conselho Municipal de saúde;
c) Pactuar, a seguir, em Comissão Intergestores Regional (CIR) e, posteriormente, em
Comissão Intergestores Bipartite (CIB);
d) Inserir a(s) equipe(s) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da
unidade onde será implantada a equipe;
e) Inserir a proposta de habilitação da(s) equipe(s) junto ao MS no Sistema de Apoio à
Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS);
f) Enviar cópia para a Superintendência da Região de Saúde:
- Projeto Técnico Institucional da Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em
Saúde Mental;
- Relação nominal da equipe técnica e seus registros profissionais;
- Cópia da resolução de aprovação da proposta de implantação pela CIB;
- Ofício do Secretário de Saúde Municipal solicitando encaminhamento da proposta de
habilitação para conhecimento da CIB.
CADASTRAMENTO DAS EQUIPES NO CNES
Conforme citado anteriormente, estas equipes podem ser referidas como AMENT e
EMAESM. Para fins de cadastramento destas equipes no Cadastro Nacional de
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Estabelecimentos de Saúde (CNES), segundo a Portaria SAS n° 99/2020, as Equipes
Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental recebem a sigla ´eMAESM´.
- Código de cadastramento no CNES: 75-Emaesm – Equipe Multiprofissional de Atenção
Especializada em Saúde Mental.
- Diretrizes para o cadastramento no CNES:
a) As eMAESM deverão estar vinculadas às unidades ambulatoriais especializadas,
preexistentes ou novas;
b) As eMAESM deverão atuar de forma obrigatória por pelo menos 30 horas semanais;
Recursos Humanos:
As equipes deverão ter composição multiprofissional, sendo assim definidas quanto à
estrutura:
- Equipe tipo 1:
01 (um) médico especialista em psiquiatria ou médico com experiência em saúde mental
(total de 10 horas semanais),
01 (um) psicólogo (30 horas semanais) e
01 (um) assistente social (30 horas semanais).
- Equipe tipo 2:
01 (um) médico especialista em psiquiatria (total de 20 horas semanais),
02 (dois) psicólogos (total de 60 horas semanais) e
01 (um) assistente social (total de 30 horas semanais);
Importante: O sistema CNES aceita a inserção de apenas um profissional médico e um
profissional assistente social para o cumprimento do total de horas estipuladas para cada
categoria. No entanto, possibilita a repartição da carga horária de 60 horas entre dois
psicólogos.

- Equipe tipo 3:
01 (um) médico especialista em psiquiatria (total de 30 horas semanais),
02 (dois) psicólogos (total de 60 horas semanais),
01 (um) assistente social (total de 30 horas semanais) e
01 (um) profissional de nível superior da área de saúde mental (total de 30 horas
semanais).
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Importante: O sistema CNES aceita a inserção de apenas um profissional médico e um
profissional assistente social para o cumprimento do total de horas estipuladas para cada
categoria. No entanto, possibilita a repartição da carga horária de 60 horas entre dois
psicólogos. O 5º profissional é de livre escolha, podendo ser médico psiquiatra, psicólogo,
assistente social, terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo (30 horas semanais).
As equipes AMENT podem ser ampliadas em sua composição, considerando as mesmas
ou outras categorias profissionais de nível superior, desde que assegurada a sua
composição mínima especificada.
3. UNIDADE DE ACOLHIMENTO
As Unidades de Acolhimento tem como objetivo oferecer acolhimento voluntário e cuidados
contínuos de saúde durante as 24 horas, em ambiente residencial para pessoas de ambos
os sexos com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em
situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento
terapêutico e protetivo de caráter transitório cujo tempo de permanência é de até 06
meses.
Deverá garantir os direitos de moradia, educação e convivência familiar e social; os
usuários da Unidade de Acolhimento serão acolhidos conforme definido pela equipe do
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência; o CAPS de referência será
responsável pela elaboração do projeto terapêutico singular de cada usuário, considerando
a hierarquização do cuidado e priorizando a atenção em serviços comunitários de saúde.
MODALIDADES
I - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) - destinada às pessoas maiores de 18

(dezoito) anos, de ambos os sexos; terá disponibilidade de 10 (dez) a 15 (quinze) vagas;
ser referência para Municípios ou regiões com população igual ou superior de 200.000
(duzentos mil) habitantes;

Recursos Humanos:
Contar com equipe técnica mínima, composta por profissionais que possuam experiência
comprovada de dois anos ou pós-graduação lato sensu (mínimo de 360 horas) ou stricto
sensu (mestrado ou doutorado) na área de cuidados com pessoas com necessidades de
saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, na seguinte proporção:
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a) profissionais com nível universitário na área da saúde (assistente social, educador físico,
enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional ou médico), com a presença mínima de 1
(um) profissional de saúde presente em todos os dias da semana, das 7 às 19 horas; e
b) profissionais com nível médio concluído, com a presença mínima de 4 (quatro)
profissionais presentes em todos os dias da semana e nas 24 (vinte e quatro) horas do dia
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.
Terá disponibilidade de 10 (dez) vagas; ser referência para Municípios ou região com
população igual ou superior a 100.000 (cem mil) habitantes. Será implantada 1 (uma)
Unidade de Acolhimento para cada 5.000 (cinco mil) crianças e adolescentes em risco para
uso

de

drogas. Também poderá ser implantada Unidade de Acolhimento em Município ou região
que contabilizem de 2.500 (dois mil e quinhentos) a 5.000 (cinco mil) crianças e
adolescentes em risco para uso de drogas.
Para o cálculo do número de crianças e adolescentes em risco para uso de drogas deverá
observar a fórmula constante do Anexo I da Portaria que rege a implantação deste serviço
(PORTARIA Nº 121, DE 25 DE JANEIRO DE 2012).
Recursos Humanos:
Contar com equipe técnica mínima, composta por profissionais que possuam experiência
comprovada de dois anos ou pós-graduação lato sensu (mínimo de 360 horas) ou stricto
sensu (mestrado ou doutorado) na área de cuidados com pessoas com necessidades de
saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, na seguinte proporção:
a) profissionais com nível universitário na área da saúde (assistente social, educador físico,
enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional ou médico), com a presença mínima de 1
(um) profissional de saúde presente em todos os dias da semana, das 7 às 19 horas;
b) profissionais com nível médio concluído, com a presença mínima de 4 (quatro)
profissionais presentes em todos os dias da semana e nas 24 (vinte e quatro) horas do dia;
e
c) profissionais com nível superior na área de educação, com a presença mínima de 1 (um)
profissional em todos os dias da semana, das 7 às 19 horas.
O Município ou a região de referência para a Unidade de Acolhimento deve contar com
mais de 5 (cinco) leitos psiquiátricos para atenção às pessoas com necessidades
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decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em enfermaria especializada ou
serviço hospitalar de referência para atenção.
INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DA UAA ou UAI
- Fica instituído incentivo financeiro de custeio para apoiar a implantação de Unidade de
Atendimento, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
INCENTIVO DE CUSTEIO
Unidade de Acolhimento Adulto: custeio mensal no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais);
Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil: custeio mensal no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais).
O incentivo financeiro de custeio referido no caput será transferido mensalmente pelo FNS
aos Fundos de Saúde estaduais, municipal ou distrital. Seguem demais orientações sobre
UAA e UAI na PRT nº 121, DE 25 DE JANEIRO DE 2012.

4 . EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA (eCR)
Equipe constituída por profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações e
cuidados de saúde para a população em situação de rua, considerando suas diferentes
necessidades de saúde. É responsabilidade dessa equipe, no âmbito da Rede de Atenção
Psicossocial, ofertar cuidados em saúde mental para:
1. Pessoas em situação de rua em geral;
2. Pessoas com transtornos mentais;
3. Usuários de crack, álcool e outras drogas, incluindo ações de redução de danos, em
parceria com equipes de outros pontos de atenção da rede de saúde, como Unidades
Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Prontos-Socorros, entre outros (PRT
MS/GM 3088/2011)

MODALIDADES
I - Modalidade I: equipe formada, minimamente, por quatro profissionais, escolhidos
dentre aqueles estabelecidos no art. 2º da PRT nº 122/2011, excetuando-se o médico,
sendo:
a) dois profissionais de nível superior; e
b) dois profissionais de nível médio;
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II - Modalidade II: equipe formada, minimamente, por seis profissionais, escolhidos dentre
aqueles estabelecidos no art. 2º da PRT nº 122/2011, excetuando-se o médico, sendo:
a) três profissionais de nível superior; e
b) três profissionais de nível médio; e
III - Modalidade III: equipe da Modalidade II acrescida de um profissional médico.
As eCR poderão ser compostas pelos seguintes profissionais de saúde:
I - enfermeiro;
II - psicólogo;
III - assistente social;
IV - terapeuta ocupacional;
V - médico;
VI - agente social;
VII - técnico ou auxiliar de enfermagem; e
VIII - técnico em saúde bucal.
O horário de funcionamento deverá se adequar às demandas das pessoas em situação de
rua, podendo ocorrer em período diurno e/ou noturno e em qualquer dia da semana; O
parâmetro adotado será de uma eCR a cada oitenta a mil pessoas em situação de rua,
conforme faixas estabelecidas no Anexo I da PORTARIA Nº 122, DE 25 DE JANEIRO DE
2011 que rege esse serviço.

INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO MENSAL
I - para a eCR da Modalidade I será repassado o valor de R$ 9.500,00 por mês;
II - para eCR da Modalidade II será repassado o valor de R$ 13.000,00 por mês; e
III - para a eCR da Modalidade III será repassado o valor de R$ 18.000,00 por mês.
O incentivo financeiro de custeio instituído neste artigo engloba o custeio para transporte
da eCR.

5. RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRT)
Além dos CAPS, ressalta-se também outro importante dispositivo que compõe a Rede de
Atenção Psicossocial, chamados de Serviço Residencial Terapêutico (SRT). São
constituídos como casas localizadas no espaço urbano para atender às necessidades de
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moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não.
O número de usuários pode variar desde 1 indivíduo até um pequeno grupo de no máximo
10 pessoas, que deverão contar sempre com suporte profissional sensível às demandas e
necessidades de cada um. Estas residências não são serviços de saúde, mas espaços de
habitação, que devem possibilitar à pessoa em sofrimento mental o retorno à vida social,
com a reconstrução de laços sociais e afetivos.
O ambiente doméstico deve constituir-se conforme definido na Portaria GM/MS nº
106/2000, hoje disposta na Portaria de Consolidação nº 03/2017 no Anexo V Titulo V, em
seu art. 84, levando em consideração adequações/adaptações no espaço físico que
melhor atendam às necessidades dos moradores. Os moradores das residências
terapêuticas devem ser acompanhados na rede extra-hospitalar (CAPS, ambulatórios,
atenção básica - ESF).
Os SRT são serviços para acolhimento de pessoas que estiveram internadas em longa
permanência (02 ou mais anos ininterruptos) em hospitais psiquiátricos ou de custódia
(unidades do sistema prisional) que tiveram rompimento dos seus laços familiares e
comunitários.
MODALIDADES SRT
- SRT tipo I, para acolhimento de pessoas que estiveram internadas em longa
permanência, mas preservam certa autonomia;
- SRT tipo II, para acolhimento de pessoas que estiveram internadas em longa
permanência e apresentam maior comprometimento de sua autonomia.

IMPLANTAÇÃO DAS SRT
Fica estabelecido incentivo financeiro de custeio dos SRT, no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), para implantação de SRT Tipo I e Tipo II, observadas as diretrizes do Título V do
Anexo V da Portaria de Consolidação nº 3. (PRT MS/GM 3090/2011, Art. 2º).
CUSTEIO DO SERVIÇO RESIDÊNCIAL TERAPÊUTICO
SRT TIPO I
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O SRT tipo I deve acolher no máximo 8 (oito) moradores, não podendo exceder este
número.
Cada módulo poderá contar com um cuidador de referência. A incorporação deste
profissional deve ser avaliada pela equipe técnica de acompanhamento do SRT, vinculada
ao equipamento de saúde de referência e ocorrerá mediante a necessidade de cuidados
de cada grupo de moradores, levando-se em consideração o número e nível de autonomia
dos moradores.
O ambiente doméstico deve constituir-se conforme definido na Portaria nº 106/GM/MS, de
11 de fevereiro de 2000.
PLANILHA DE CUSTEIO

SRT TIPO II
Cada módulo residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental
de referência que dará o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial.
Cada módulo residencial deverá contar com cuidadores de referência e um profissional
técnico de enfermagem. Para cada grupo de 10 (dez) moradores orienta-se que a RT seja
composta por 5 (cinco) cuidadores em regime de escala e 1 (um) profissional técnico de
enfermagem diário. Esta equipe deve estar em consonância com a equipe técnica do
serviço de referência.
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FLUXO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO
O acompanhamento dos moradores dessas residências deve estar em consonância com
os respectivos projetos terapêuticos individuais, construídos e acompanhados pela equipe
do CAPS, com o qual estejam atrelados. Tal suporte focaliza-se no processo de
reabilitação psicossocial e inserção dos moradores na rede social existente (trabalho,
lazer, educação, entre outros).
Cada módulo poderá contar com um cuidador de referência, a incorporação deste
profissional deve ser avaliada pela equipe técnica de acompanhamento do SRT, vinculada
ao equipamento de saúde de referência e ocorrerá mediante a necessidade de cuidados
de cada grupo de moradores, levando-se em consideração o número e nível de autonomia
dos moradores.
A modalidade de SRT tipo II é uma moradia destinada àquelas pessoas com maior grau de
dependência, que necessitam de cuidados intensivos específicos, do ponto de vista da
saúde em geral, que demandam ações mais diretivas com apoio técnico diário e pessoal,
de forma
permanente. Este tipo de SRT deve acolher no máximo 10 (dez) moradores, não podendo
exceder este número.
O encaminhamento de moradores para SRT tipo II deve ser previsto no projeto terapêutico
elaborado por ocasião do processo de desospitalização, focado na reapropriação do
espaço residencial como moradia, na construção de habilidades para a vida diária
referente ao autocuidado, alimentação, vestuário, higiene, formas de comunicação e
aumento das condições para estabelecimento de vínculos afetivos, com consequente
inserção deles na rede social existente.
Recentemente a Nota Técnica Nº 11/ 2019, do Ministério da Saúde, que apresenta
esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas diretrizes
da Política Nacional sobre Drogas, reafirma que há necessidade de expansão dos SRTs, já
que esses configuram-se como equipamentos voltados à reinserção social das pessoas
com sofrimento mental e fundamentais para a desinstitucionalização dos que moram em
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hospitais psiquiátricos. Dessa forma, acompanhando a dinâmica da sociedade, o Ministério
da Saúde vem considerando que esses equipamentos, no contexto das novas ações de
fortalecimento da Política Nacional de Saúde Mental, configuram-se também como
espaços que passam a acolher pacientes com transtornos mentais em outras situações de
vulnerabilidade, como exemplo aqueles que vivem nas ruas e também os que são
egressos de unidades prisionais comuns.

6 . UNIDADE DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL GERAL
DIRETRIZES
Segundo a PRT MS/GM 148/2012, o Serviço Hospitalar de Referência para atenção a
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
álcool, crack e outras drogas é um ponto de atenção do componente Atenção Hospitalar da
Rede de Atenção Psicossocial e observará as diretrizes, entre outras:
-Oferta de suporte hospitalar para situações de urgência/emergência decorrentes do
consumo ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, bem como de comorbidades
psiquiátricas e/ou clínicas advindas da Rede de Atenção às Urgências, da Rede de
Atenção Psicossocial e da Atenção Básica;
-Integração à Rede de Atenção Psicossocial, como parte das demandas e fluxos
assistenciais

na

Região

de

Saúde,

potencializando

ações

de

matriciamento,

corresponsabilidade pelos casos e garantia da continuidade do cuidado;
-Articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde na Região de
Saúde.

Estrutura
Segundo a Portaria nº 3588, de 21 de Dezembro de 2017, fica estabelecido que o
Ministério da Saúde irá incentivar e habilitar somente unidades especializadas em saúde
mental/psiquiatria em hospitais gerais, com mínimo de 8 e máximo de 30 leitos por
enfermaria, até 20% da capacidade total instalada, exigindo equipe multiprofissional
mínima completa, incluindo psiquiatra responsável pela condução dos casos. Exceções
são passíveis de análise, desde que bem justificadas e aprovadas nas instâncias
colegiadas. Passa a ser exigida ocupação de 80% para repasse integral do incentivo de
custeio. No entanto, os Planos de Ação Regionais da RAPS que ultrapassarem os
parâmetros estabelecidos poderão ser aprovados, em caráter de excepcionalidade, após
justificativa pelo gestor estadual ou municipal à Área Técnica de Saúde Mental do
Departamento de Ações Programáticas da Secretaria de Atenção à Saúde (Área Técnica
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de Saúde Mental do DAPES/SAS/MS), que levará em conta os Planos Regionais de Ação
da RAPS e suas particularidades.
Recursos Humanos:
A definição da equipe técnica multiprofissional responsável pelo Serviço Hospitalar de
Referência para atenção a pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades de
saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (Unidade de Referência
Especializada em Hospitais Geral) observará a gradação do número de leitos implantados,
na seguinte proporção:
I - para o cuidado em enfermaria de 8 a 10 leitos, a equipe técnica multiprofissional
mínima será de:
a) 2 (dois) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno;
b) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior, totalizando carga horária
mínima de 40 horas por semana;
c) 1 (um) médico psiquiatra responsável pelos leitos, carga horária mínima de 10 horas por
semana.

II - para o cuidado em enfermaria de 11 a 20 leitos, a equipe técnica multiprofissional
mínima será de:
a) 4 (quatro) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno diurno e 3 (três) técnicos ou
auxiliares de enfermagem por turno noturno;
b) 1 (um) enfermeiro por turno;
c) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior, totalizando carga horária
mínima de 60 horas por semana;
d) 1 (um) médico psiquiatra responsável pelos leitos, contabilizando carga horária mínima
total de serviços de 20 horas por semana.
III - para o cuidado de 21 a 30 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de:
a) 5 (cinco) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno diurno e 4 (quatro) técnicos ou
auxiliares de enfermagem por turno noturno;
b) 1 (um) enfermeiro por turno;
c) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior, totalizando carga horária de 90
horas por semana;
d) 1 (um) médico clínico responsável pelas interconsultas; e
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e) 1 ou 2 (um ou dois) médico(s) psiquiatra(s) responsável(is) pelos leitos, contabilizando
carga horária total de serviços de 30 horas por semana.
INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO
Os incentivos para implantação devem ser solicitados de acordo com o tamanho da
enfermaria (3 níveis), e não mais isoladamente, por leito. Segue gradação do número de
leitos implantados com incentivos de implantação fixos em:
- Enfermaria de 8 a 10 leitos: R$ 33.000,00
- Enfermaria de 11 a 20 leitos: R$ 66.000,00
- Enfermaria de 21 a 30 leitos: R$ 99.000,00
INCENTIVO DE CUSTEIO MENSAL
- Mantém o incentivo de custeio anual por cada leito implantado em R$ 67.321,32, pago
integralmente se a ocupação for maior ou igual a 80%.

7. SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL NO ESTADO DO PARÁ
No Estado do Pará, a Política de Saúde Mental está sendo implementada por meio de uma
agenda comprometida com a promoção, a prevenção e o tratamento na perspectiva da
(re)inserção social e na produção da autonomia das pessoas, através da elaboração do
Plano Estadual da Rede de Atenção Psicossocial.
A RAPS no Estado do Pará foi pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB/PA),
através da Resolução nº 259, de 10 de dezembro de 2013, sendo que atualmente
encontra-se em fase de reformulação e avaliação, visando a inserção de pontos de
atenção oriundos de atualizações das Portarias Ministeriais e atualização do Grupo
Condutor. Encontra-se organizada com seguintes dispositivos habilitados junto ao
Ministério da Saúde, conforme descrito na Tabela 1.
Tabela 1: Dispositivos da RAPS habilitados por Região de Saúde
Região de Saúde

Município
Água Azul do Norte
Conceição do Araguaia
Floresta do Araguaia

Dispositivos Quantidade
CAPS I
CAPS I
CAPS I

1
1
1

Ano de
implantação
2009
2007
2014
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Araguaia

Ourilândia do Norte
Redenção
Rio Maria
Santa Maria das Barreiras

Baixo Amazonas

Carajás

Lago de Tucuruí

Metropolitana
III

Santana do Araguaia
São Felix do Xingú
Tucumã
Xinguara
Alenquer
Santarém
(Gestão Estadual)
Santarém
(Gestão Municipal)
Canaã dos Carajás
Dom Eliseu
Eldorado dos Carajás
Itupiranga
Marabá
Parauapebas
Rondon do Pará
São Domingos do
Araguaia
São Geraldo do Araguaia
Breu Branco
Goianésia do Pará
Jacundá
Tailândia
Tucuruí
Novo Repartimento
Aurora do Pará
Castanhal
Curuçá
Igarapé-Açú
Mãe do Rio
Paragominas
São Miguel do Guamá
Ulianópolis
Marapanim
Irituia
Ananindeua

Belém/GM

Metropolitana I
Belém/GE

CAPS I
CAPS II
CAPS I
CAPS I

1
1
1
1

2011
2012
2014
2016

CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS II

1
1
1
1
1
1

2015
2005
2004
2006
2008
2002

CAPS ADII
CR II

1
1

2010
2018

CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS II
Leitos
CAPS II
CAPS I
CAPS I

1
1
1
1
1
6
1
1
1

2009
2015
2012
2013

CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS II
CAPS II
Leitos
CAPS I
CAPS I
CAPS III
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS II
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS II
CAPS i
CAPS I
CAPS AD II
CAPS i
CAPS III
CR III
CAPS I
CAPS III
CAPS AD III
SRT II
Leitos

1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
60

2014
2009
2008
2004
2016
2002

2006
2006
2012

2020
2009
2015
2012
2014
2012
2012
2011
2013
2020
2020
2003
2004
2002
2002
2002
2018
2002
2014
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Benevides
Marituba

Metropolitana II

Santa Isabel do Pará
Santo Antônio do Tauá
Tomé-Açu
Bragança

Rio Caetés

Marajó I
Marajó II

Tocantins

Tapajós

Xingú

Capanema
Ourém
Salinópolis
Tracuateua
Soure
Breves
Curralinho
Melgaço
Portel
Abaetetuba
Baião
Barcarena
Cametá
Igarapé-Miri
Mocajuba
Mojú
Itaituba
Novo Progresso
Rurópolis
Altamira
Brasil Novo
Medicilândia
Pacajá
Porto de Moz
Uruará

Fonte: CESMAD/ SESPA, 2020.
Legenda: CR: Consultório na Rua
SRT: Serviço Residencial Terapêutico
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial
GE: Gestão Estadual
GM: Gestão Municipal

CAPS I
CAPS II
CAPS AD II
CAPS II
CAPS AD II
CAPS I
CAPS I
CAPS II
CAPS AD II
CR I
Leitos
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS II
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS II
CAPS AD II
CAPS I
CAPS II
CAPS II
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS II
CAPS I
CAPS I
CAPS II
CAPS i
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS I
CAPS I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2013
2007
2002
2008
2013
2017
2007
2012
2018
2012
2015
2013
2013
2012
2010
2014
2009
2011
2006
2009
2011
2011
2010
2010
2010
2016
2017
2013
2002
2009
2007
2015
2015
2010
2014
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8. ORIENTAÇÕES PARA O GESTOR PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS
Para acessar o sistema digite:
www.saude.gov.br/saips (ou acesso direto saips.saude.gov.br)
Clique em acesso ao sistema
Insira o CPF;
Insira a senha;
Atenção;
Acesso do cadastrador;
• Apenas é possível o acesso de pessoas que foram previamente cadastradas pelo gestor
do Fundo Municipal Estadual ou do Distrito Federal.
• Deve ser realizado com o CPF.
• A senha é enviada para o e-mail informado pelo gestor no momento de cadastramento da
pessoa física (cadastrador).
• Caso tenha esquecido a senha, clique em “Nova Senha”, e uma nova senha será
reenviada para o e-mail cadastrado. Importante: verificar com o gestor do fundo o e-mail
cadastrado, para assegurar que é o seu e-mail correto e ativo.
FLUXO GERAL DO CADASTRO
Informe o CNPJ do Fundo Municipal ou Estadual em nome de quem a proposta será
cadastrada;
Na aba “Proposta”, selecione Cadastro;
Informe se o CNPJ de acesso é o mesmo para o qual o recurso deverá ser destinado;
Selecione a Rede ou Programa;
Clique em Unidade Beneficiada;
Observação 1
1. Todos os serviços de saúde mental fazem parte ou da Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS) ou do Programa “Crack, é possível vencer”.
- Incentivo e Habilitação (custeio) de CAPS (I, II, III, AD e i) e de SRT: Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS)
- Incentivo e Habilitação (custeio) de CAPS ADIII, UA e de leitos de saúde mental:
Programa Crack, é possível vencer”.
2. Apenas conseguirá visualizar os componentes/serviços financiados, conforme esse
manual, os cadastradores para os quais o gestor do fundo municipal ou estadual liberou
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para o cadastrador a área técnica Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras
Drogas – CGMAD
- Selecione o Componente ou Serviço: o SAIPS informará o valor definido em portaria;
- Informe o CNES da Unidade a ser beneficiada ou de referência. Clique em validar. Caso
a Unidade ainda não exista, informe o endereço de sua futura localização, clicando em
“Endereço” e complementando os campos pertinentes;
- Informe a latitude e longitude. Também é possível localizar no mapa, clicando no ícone
do mapa.
Observação 2
Antes de efetuar a solicitação do recurso através do SAIPS, o serviço deve estar
cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). O
CNES deve ser mantido sempre atualizado pelo link: http://cnes.datasus.gov.br/.
Todos os municípios e estados já possuem acesso ao CNES.
Importante observar que nem todos os pontos de atenção da saúde mental possuem
número de CNES próprio.
Unidade de Acolhimento (UA) e Serviço Residencial Terapêutico (SRT) não possuem
CNES próprio. Informar o CNES do CAPS e, no caso de SRT, também pode ser de outro
serviço de referência.
Informe a justificativa da solicitação e clique em próxima etapa
Observação 3
Após o preenchimento da Justificativa, poderá ser solicitado:
- Anexar documentos (ver modelos na página do SAIPS: www.saude.gov.br/saips);
- Responder questionário (preenchimento de cronograma de execução;
- Verificar, no manual do SAIPS, as questões específicas para o componente ou serviço
para o qual estão sendo solicitados recursos;
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SUICÍDIO – NA CONTRAMÃO DA PRESERVAÇÃO HUMANA
Sinais de alerta - Prevenção do suicídio
•

O aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais
durante pelo menos duas semanas.

•

Preocupação com sua própria morte ou falta de esperança.

•

Expressão de ideias ou de intenções suicidas.

•

Isolamento

Outros fatores
•

Exposição ao agrotóxico, perda de emprego, crises políticas e econômicas, discriminação
por orientação sexual e identidade de gênero, agressões psicológicas e/ou físicas,
sofrimento no trabalho, diminuição ou ausência de autocuidado, conflitos familiares, perda
de um ente querido, doenças crônicas, dolorosas e/ou incapacitantes, entre outros, podem
ser fatores que vulnerabilizam, ainda que não possam ser considerados como
determinantes para o suicídio.

•

Pedindo ajuda - Prevenção do suicídio

•

Pensamentos e sentimentos de querer acabar com a própria vida podem ser insuportáveis
e pode ser muito difícil saber o que fazer e como superar esses sentimentos. Mas existe
ajuda disponível. É muito importante conversar com alguém que você confie. Não hesite
em pedir ajuda: você pode precisar de alguém que te acompanhe e te auxilie a entrar em
contato.

•

Possíveis estímulos para o surgimento da depressão na adolescência

•

Hormônios a mil: o turbilhão hormonal os deixa mais impulsivos, mas nem sempre eles
estão preparados para tanta intensidade.

•

Muitas emoções: o adolescente tem dificuldade de reconhecer bem os próprios
sentimentos. Gerenciá-los é mais complicado ainda.

•

Pressão escolar: bulling, cobrança pela escolha da carreira, frustrações amorosas e
insatisfação com o corpo entram em jogo.

•

Perdido em si: na juventude, surge a necessidade de separação psíquica dos pais. O lugar
deles se torna vazio e mais vulnerável.

•

Traumas: perda de alguém próximo, sensação de abandono e grandes cobranças
pessoais também abrem alas para a depressão.
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“Questões sobre sexualidade, dificuldade em lidar com frustrações, bullying, além de
pressão pela escolha da carreira e por um bom desempenho escolar estão na base de
conflitos que podem funcionar como agravantes”

Como identificar se o adolescente está com depressão?
•

Muita raiva ou irritabilidade: reações exageradas de raiva, como quebrar objetos ou agredir
pessoas;

•

Problemas de memória e concentração: dificuldade de se concentrar em atividades
simples, como assistir televisão, esquecer eventos
importantes, como aniversários, encontros, provas, etc;

•

Alterações de sono/apetite: o jovem pode estar dormindo
mais ou menos que o seu habitual;

•

Desesperança: falta de esperança no futuro, por meio de
de falas, como “as coisas nunca dão certo para mim” ou
“felicidade não existe”;

•

Isolamento: o jovem deixa de se socializar e começa a
passar grande parte do seu tempo sozinho, no seu quarto,
por exemplo;

•

Desistências/falta de interesse: deixa de fazer o que
gostava antes;

•

Sintomas físicos: dores de cabeça persistentes, dores
corporais, bruxismo, constipação crônica, dentre outros;

•

Automutilação: esta atitude traz sentimento de alívio da
dor;

•

Ideação suicida: o jovem manifesta diretamente que não
quer ou não aguenta mais viver, que a vida não tem
sentido, etc;

•

Fã do perigo: ter condutas arriscadas ou viciantes pode
ser uma forma de buscar alívio ou de se distrair da dor;

•

Notas

em

queda:

desempenho

escolar

ruim

e

reclamações da postura indicam que a doença pode estar
se instalando;

O que fazer para ajudar o adolescente com
depressão?
•

Procure ajuda profissional, psicólogo e psiquiatra, o mais rápido possível;
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•

Sugira um check-up geral: muitos quadros depressivos são iniciados por fatores biológicos
como doenças hormonais ou deficiência de algumas vitaminas e minerais, como o
magnésio e a vitamina B12;

•

Escute: a melhor coisa que você pode fazer é escutar. Ofereça ao jovem este espaço para
falar de si e do que está sentindo. A fala é terapêutica. Portanto apesar da vontade de
ajudar ser muita, evite dizer ao jovem o que ele deve fazer para melhorar.

•

Ofereça ajuda: para as pessoas com depressão, tarefas simples e rotineiras podem ser
extremamente cansativas. Pergunte se há algo que você pode fazer para ajudar.

•

Faça companhia: você não precisa fazer nada específico, nem conversar. O importante é
que você esteja ali presente;

•

Ofereça afeto: abrace, beije, diga o que gosta ou admira nele, ofereça colo, etc. Ofereça
conforto;

•

Saiba como pedir ajuda em emergências: tenha, dentro do possível, formas de contatar a
família do jovem, o médico psiquiatra, o psicólogo e serviços de emergência;

•

Não ultrapasse os seus limites: você não é de ferro. Ver as pessoas que nós amamos
sofrendo muito não é nada fácil. Se afaste temporariamente se for preciso.

Existem formas de prevenir a depressão em adolescentes?
•

Gerenciar o estresse: ler, ter hobbies e se divertir ajudam a manter a cabeça ativa e livre
de pensamentos negativos ou preocupações excessivas. Isso pode ajudar a prevenir
quadros depressivos.

•

Ter boas horas de sono: estudos atestam a liberação de hormônios e outras substâncias
importantes para a manutenção do humor.

•

A dieta também influencia as emoções dos adolescentes e demais pessoas. Então o
cardápio deve conter azeite de oliva, peixes, frutas, legumes, verduras e oleaginosas,
como nozes e castanhas.
Mude a sua percepção, pois no adolescente a depressão é vivida de forma muito
solitária.
“Seus pedidos de ajuda e seus sintomas são com frequência entendidos
como “drama de aborrecente”, uma fase que “logo vai passar!”.
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Caso seu município não possua esse serviço, procure a Atenção Básica (UBS).
CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família, Postos e Centros de Saúde).
UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais
Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita)

Centro de Valorização da Vida – CVV
O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo
voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone,
e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias.
A ligação para o CVV em parceria com o SUS, por meio do número 188, é gratuita a partir de qualquer
linha telefônica fixa ou celular.
Também é possível acessar www.cvv.org.br para chat, Skype, e-mail e mais informações sobre ligação
gratuita.

36

ANEXO I
1. LISTA DE SERVIÇOS

CAPS
ABAETETUBA

1. CAPS II
Endereço: Av. D. Pedro II, Praça Manoel Castro, 1130 – Centro
CEP: 68440-670
Telefone: (91) 3751-2003
E-mail: capsabaete@gmail.com
pkt.marc@gmail.com
CNES: 3843599

2. CAPS AD II (Dom Angelo Frosi)
Endereço: PA 409, Km 01 S/N, Estrada de Beja – Zona Rural
CEP: 68440-000
Telefone: (91) 8211-8400
E-mail: sesmab2010@gmail.com
CNES: 6165532

ÁGUA AZUL DO NORTE

3. CAPS I
Endereço: Rua Cora Coralina S/N – Vila Nova
CEP: 68533-000
Telefone:
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E-mail: capsaan@hotmail.com.br
CNES: 6132987

ALENQUER

4. CAPS I
Endereço: Travessa Coronel Ramiro Duarte, 1278 - Planalto
CEP: 68200-000
Telefone: (93) 3526-1010
E-mail: saudealenquer@yahoo.com.br
CNES: 5601134

ALTAMIRA

5. CAPS II
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3500 - Jardim Independente
CEP: 68371-970
Telefone: (93) 3515-3371
E-mail: capsatm@hotmail.com
CNES: 2330768

6. CAPS i
Endereço: Acesso Três, 807 (próximo a PF) - Independente 1
CEP: 68371-970
Telefone:
E-mail:
CNES: 5692954
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ANANINDEUA

7. CAPS II
Endereço: Cidade Nova VI, SN 21, WE 72, S/N - Coqueiro
CEP: 67125-000
Telefone: (91) 3263 – 3535
E-mail: caps2ananindeua@yahoo.com.br
CNES: 3003906

8. CAPS i
Endereço: Passagem Rio Branco, Estrada da Pedreirinha – Pedreirinha
CEP: 67110-330
Telefone: (91) 3235-2825
E-mail: capsiananindeua@yahoo.com.br
CNES: 6745970

ANAPÚ

9. CAPS I
Endereço: Rua Santo Agostinho, S/N – Imperatriz
CEP: 68365-000
Telefone:
E-mail: anapu.saude@hotmail.com
CNES: 9324089

AURORA DO PARÁ
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10. CAPS I
Endereço: Rua Raimunda Mendes de Queiroz, S/N - Vila Nova
CEP: 68658-000
Telefone:
E-mail: capsaurora@yahoo.com.br
CNES: 6267319

BAIÃO

11. CAPS I
Endereço: Rua Norte América – Bairro Novo
CEP: 68465-000
Telefone: (91) 98827 - 2693
E-mail: smsbaiaopa@gmail.com
CNES: 6688845

BARCARENA

12. CAPS II
Endereço: Rua Gabriel Furtado, S/N – Centro
CEP: 68445-000
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Telefone: (91) 3753-1097
E-mail: caps2barcarena@hotmail.com
CNES: 6553923

BELÉM

13. CAPS I (Icoaraci)
Endereço: Rua Monsenhor Azevedo, 237 (entre Passagem Maguari e Lobo de Castro) - Campina de
Icoaraci
CEP: 66813-610
Telefone: (91) 3227-9137
E-mail: capsicoaraci@ibest.com.br
CNES: 3068781

14. CAPS I (Amazônia)
Endereço: Passagem Dalva, 377 – Marambaia
CEP: 66620-740
Telefone: 3231-2599/ 3238-0511
E-mail: capsam.sespa@outlook.com
CNES: 3163326

15. CAPS I (Casa Mental Mosqueiro)
Endereço: Av. 15 de Novembro, 551, entre Av. Getúlio Vargas e Rua Comandante Ernesto Dias - Vila, Ilha
do Mosqueiro.
CEP: 66910-970
Telefone: (91) 3771-1362
E-mail: mentalmosqueiro@yahoo.com.br
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CNES: 5924219

16. CAPS III (Renascer)
Endereço: Tv. Mauriti, 2179, entre Av. Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma – Pedreira.
CEP: 66087-680
Telefone: (91) 3276-3448
E-mail: capsrenascer@yahoo.com.br
CNES: 3236609

17. CAPS III (Grão Pará)
Endereço: Rua dos Tamoios, 1840, entre Av. Roberto Camelier e Tv. Tupinambás – Batista Campos.
CEP: 66025-540
Telefone: (91) 3269-6732
E-mail: capsgraopara@yahoo.com.br
CNES: 2695162

18. CAPS III (Centro de Atenção em Saúde Mental Adulto)
Endereço: Tv. Três de Maio, 1125 – São Braz
CEP: 66060-600
Telefone: (91) 3229-9678
E-mail: casamentaladulto2014@gmail.com
CNES: 2334348

19. CAPS AD II (Casa AD)
Endereço: Av. Governador José Malcher, 1457 – Nazaré
CEP: 66060-230
Telefone: (91) 3276-0890
E-mail: casa.ad@hotmail.com
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CNES: 2695197

20. CAPS AD lll (CAPS Marajoara)
Endereço: Conjunto Cohab, Gleba I, WE 2, 451 – Nova Marambaia
CEP: 66623-250
Telefone: (91) 3231-4443; 3231-1481
E-mail: capsmarajoara@gmail.com
CNES: 6589529

21. CAPS i (Casa Mental da Criança e do Adolescente)
Endereço: Av. Duque de Caxias, 945, entre Tv. Barão do Triunfo e Tv. Mauriti – Marco
CEP: 66087-002
Telefone: (91) 3236-0399.
E-mail: capsicapsi@yahoo.com.br
CNES: 2337444

BENEVIDES

22. CAPS I
Endereço: Rua Laurentina Ramos, 335 – Centro
CEP: 68795-000
Telefone: (91) 3724-1260
E-mail: caps.benevides@yahoo.com.br
CNES: 7319231

BRAGANÇA
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23. CAPS II
Endereço: Rua Sinhá Ferreira, 1199 – Vila Sinhá
CEP: 68600-000
Telefone: (91) 3425-2900; 3425-2244
E-mail: semusbpa@yahoo.com.br
CNES: 5205999

23 - CAPS AD II
Endereço: Rua Dr. Maria Gianbeli, S/N - Centro
CEP: 68600-000
Telefone:
E-mail: semusbpa@yahoo.com.br
CNES: 6786987

BRASIL NOVO

24. CAPS I
Endereço: Tv. 13 de Maio, S/N - Centro
CEP: 68148-000
Telefone:
E-mail: saudebrasilnovo.pa@gmail.com
CNES: 5432804

BREU BRANCO
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25. CAPS I
Endereço: Rua Tancredo Neves, 02 – Bela Vista
CEP: 68488-000
Telefone: (94) 3786-0788
E-mail: semus.gabinete2017@gmail.com
CNES: 5597706

BREVES

26. CAPS II
Endereço: Av. Rio Branco, 121 - Centro
CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-1988; 3783-3161
E-mail: semsabreves@hotmail.com
CNES: 68800-000

CAMETÁ

27. CAPS II
Endereço: Rua Coronel Raimundo Leão, 1485 – Centro
CEP: 68400-000
Telefone: (91) 99242-6429
E-mail: dt13crs@hotmail.com
CNES: 6580874

CANAÃ DOS CARAJÁS
45

28. CAPS I
Endereço: Rua Asdrubal Bentes, 442 - Centro
CEP: 68537-000
Telefone: (94) 99184-8384
E-mail: semsa@canaadoscarajas.pa.gov.br
CNES: 5864453

CAPANEMA

29. CAPS I
Endereço: Av. Barão de Capanema, S/N – Areia Branca
CEP: 68701-090
Telefone:
E-mail: saude@capanema.pa.gov.br
CNES: 6949762

CASTANHAL

30. CAPS III
Endereço: Rua Coronel Leal, 824 - Centro
CEP: 68745-000
Telefone: (091) 3712-2133
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E-mail: saude@castanhal.pa.gov.br
CNES: 0007862

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

31. CAPS I
Endereço: Tv. Pará, S/N – Centro
CEP: 68540-000
Telefone: (94) 3421-0303
E-mail: saudesmsca@yahoo.com.br
CNES: 5115701

CURRALINHO

32. CAPS I
Endereço: Tv. Pantoja Dias, S/N - Marambaia
CEP: 68815-000
Telefone:
E-mail: smscurralinho@hotmail.com
CNES: 7210124

CURUÇÁ

33. CAPS I
Endereço: Rua João Gualberto de Campos, 14 - Centro
CEP: 68750-000
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Telefone:
E-mail: saude_curuca@hotmail.com
CNES: 6665268

DOM ELISEU

34. CAPS I
Endereço: Av. JK de Oliveira, 832 - Centro
CEP: 68633-000
Telefone:
E-mail: smsdomeliseu@bol.com.br
CNES: 7446896

ELDORADO DOS CARÁJAS

35. CAPS I
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 08, esquina com Rua Rio Vermelho – Novo Eldorado
CEP: 68524-000
Telefone:
E-mail: semsecpara@hotmail.com
CNES: 6508936

FLORESTA DO ARAGUAIA

36. CAPS I
Endereço: Avenida 15 de Novembro, S\N - Centro
CEP: 68543-000
Telefone: (94) 3432-1621
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E-mail: smsfloresta.pa@gmail.com
CNES: 7233604

GOIANÉSIA DO PARÁ

37. CAPS I
Endereço: Rua Paes de Carvalho, S\Nº.
CEP: 68639-000
Telefone: (94) 99174 - 9365
E-mail: capsgoi@hotmail.com
CNES: 3978192

IGARAPÉ-AÇU

38. CAPS I
Endereço: Tv. 16 de Novembro, S/N – São Sebastião
CEP: 68725-000
Telefone: (91) 3441-1582
E-mail:
CNES: 6808646

IGARAPÉ-MIRI

39. CAPS I
Endereço: Tv. Quintino Bocaiuva, S/N – Matinha
CEP: 68430-000
Telefone: (91) 9291 - 9345
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E-mail: planejamento.semsaigmiri@gmail.com
CNES: 6449506

ITAITUBA

40. CAPS II
Endereço: Sexta Rua, S/N – Jardim das Araras
CEP: 68181-000
Telefone: (93) 3518-1054
E-mail: semsa@itaituba.pa.gov.br
CNES: 6927386

ITUPIRANGA

41. CAPS I
Endereço: Av. Brasil, S/N - Centro
CEP: 68580-000
Telefone:
E-mail: saudeitupiranga.financeiro@hotmail.com
CNES: 7064586

JACUNDÁ

42. CAPS I
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Endereço: Rua Duque de Caxias, 130 – Centro
CEP: 68590-000
Telefone: (94) 3345 - 1033
E-mail: saude.jacunda@hotmail.com
CNES: 3129349

MÃE DO RIO

43. CAPS I
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 180 – São Sebastião
CEP: 68675-000
Telefone:
E-mail: capsmrio@hotmail.com
CNES: 6893252

MARABÁ

44. CAPS II
Endereço: Folha 31, Quadra Especial – It Especial – Nova Marabá
CEP: 68501-000
Telefone: (94) 99279 - 8190
E-mail: caps2maraba@hotmail.com
CNES: 2614812

MARAPANIM
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45. CAPS I
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 136 – Centro
CEP: 68760-000
Telefone:
E-mail: saudemarapanim.para@gmail.com
CNES: 6820948

MARITUBA
46. CAPS II
Endereço: Av. João Paulo II, S/N – Dom Aristides
CEP: 67200-000
Telefone: (91) 3256-0408
E-mail: sesaumarituba@hotmail.com
CNES: 2815028

47. CAPS AD II (Padre Jaime Pereira)
Endereço: Rua da Piçarreira, 300 – Mirizal
CEP: 67200-000
Telefone:
E-mail: capsadpadrejaimepereira@gmail.com
CNES: 5381487

MEDICILÂNDIA
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48. CAPS I
Endereço: Av. Carvalho, S/N - Carvalho
CEP: 68145-000
Telefone: (93) 3531-1522
E-mail:
CNES: 7027664

MELGAÇO

49. CAPS I
Endereço: Rua Doze de Outubro, 138 – Centro
CEP: 68490-000
Telefone: (91) 3637-1209 e 3637-1333
E-mail:
CNES: 5690285

MOCAJUBA

50. CAPS I
Endereço: Tv. Jeronimo Farias, 75 – Centro
CEP: 68420-000
Telefone: (91) 9 8207 - 0258
E-mail: saudemocajuba@yahoo.com.br
CNES: 6644171

MOJU
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51. CAPS II (José Evangelista de Souza)
Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, S\N - Centro
CEP: 68450-000
Telefone: (91) 99232-2900
E-mail: saudemoju@gmail.com
CNES: 6507891

NOVO PROGRESSO

52. CAPS I
Endereço: Rua 15 de Novembro, S/N – Santa Luzia
CEP: 68193-000
Telefone:
E-mail: saude@novoprogresso.pa.gov.br
CNES: 7344392

NOVO REPARTIMENTO

53. CAPS I
Endereço: Av. Castanheira, S/N – Vila Marabá
CEP: 68473-000
Telefone: (94) 3785-0427
E-mail: saudenr_nr@hotmail.com
CNES: 7827636
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ÓBIDOS

54. CAPS I
Endereço: Tv. Artur de Carvalho Cruz, S/N – Santa Teresinha
CEP: 68250-000
Telefone: (93) 3547-2979
E-mail: capsobidos@gmail.com
CNES: 7134827

OEIRAS DO PARÁ
55. CAPS I
Endereço:
CEP:
Telefone: (91) 3661-1244
E-mail: secretariasadeoeiras@hotmail.com
CNES:

OURÉM

56. CAPS I
Endereço: Rua Principal, S/N - Centro
CEP: 68640-000
Telefone: (91) 3467-1101
E-mail: smsourem@hotmail.com
CNES: 7450036
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OURILÂNDIA DO NORTE

57. CAPS I (Comunidade Viva)
Endereço: Av. Goiás, 1805 – Centro
CEP: 68390-000
Telefone: (94) 3434-1148
E-mail: capsourilandia@gmail.com
CNES: 6605788

PACAJÁ

58. CAPS I
Endereço: AV. Jucelino Kubistshek, S/N – Centro
CEP: 68485-000
Telefone: (91) 3798-1899
E-mail: pacaja.saude@gmail.com
CNES: 7230672

PARAGOMINAS

59. CAPS II
Endereço: Rua Agenor Alves de Souza, 01 - Promissão II
CEP: 68625-970
Telefone: (091) 3729-3883
E-mail: saude@paragominas.pa.gov.br
56

CNES: 3624080

PARAUAPEBAS

60. CAPS II
Endereço: Rua 2, nº56 – Cidade Nova
CEP: 68515-000
Telefone: (94) 3346-6928
E-mail: rapssemsa@parauapebas.pa.gov.br
CNES: 5021820

PORTEL

61. CAPS I
Endereço: Padre Antônio Vieira, S/N - Bosque
CEP: 68480-000
Telefone: (91) 3784-0008
E-mail: secsaudeportel@gmail.com
CNES: 6690130

PORTO DE MOZ

62. CAPS I (Espaço Florescer)
Endereço: Rua Luiz Flor de Lima, S/N - Cabanagem
CEP: 68330-000
Telefone: (93) 3793-1192
E-mail: saude.portodemoz@yahoo.com.br
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CNES: 6208673

REDENÇÃO

63. CAPS II
Endereço: Avenida Tapirapés, 08 – Morada da Paz
CEP: 68550-470
Telefone: (94) 3424-2266
E-mail: saude@rendençao.pa.gov.br
CNES: 6446345

RIO MARIA

64. CAPS I
Endereço: Travessa 01, 156 - Remor
CEP: 68530-000
Telefone: (94)3428-1374
E-mail: sms.riomariapara@gmail.com
CNES: 6614833

RONDON DO PARÁ

65. CAPS I
Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, 801 – Centro
CEP: 68638-000
Telefone: (94) 3326-1081
E-mail: fmsrondon@yahoo.com.br
CNES: 3930602
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RURÓPOLIS

66. CAPS I
Endereço: Rua 10 de Maio, s\nº - Centro
CEP: 68165-000
Telefone: (93) 99121- 4446
E-mail: semsarur@hotmail.com
CNES: 6735630

SALINÓPOLIS

67. CAPS I
Endereço: Av. Júlio Cezar, 689 – Porto Grande
CEP: 68721-000
Telefone: (91) 3423-1723
E-mail: semussal@yahoo.com.br
CNES: 6786375

SANTA ISABEL DO PARÁ

68. CAPS II
Endereço: Tv. Santa Izabel, 1540 - Juazeiro
CEP: 68790-000
Telefone: (91) 3744-5032
E-mail:
CNES: 2619849
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69. CAPS AD II
Endereço: Rua Benjamim Constant, 2035 - Juazeiro
CEP: 68790-000
Telefone: (91) 3744-2216
E-mail:
CNES: 5698111

SANTA MARIA DAS BARREIRAS

70. CAPS I
Endereço: Av. Duque de Caxias, S/N - Centro
CEP: 68565-000
Telefone: (94) 3319-3108
E-mail: saudesmb@yahoo.com.br
CNES: 7468954

SANTANA DO ARAGUAIA

71. CAPS I
Endereço: Av. Antonio Portugal, 125
CEP: 68560-000
Telefone: (94) 99969 - 9060
E-mail: caps1santana@hotmail.com
CNES: 7382456
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SANTARÉM
72. CAPS II
Endereço: Tv. Dom Amando, 1057 – Santa Clara
CEP: 68005-420
Telefone: (93) 3523 – 9134
E-mail: capssantarem@yahoo.com.br
CNES: 3777995

73. CAPS AD III
Endereço: Av. Presidente Vargas, 2809, entre Tv. 2 de Junho e Assis de Vasconcelos – Aparecida.
CEP: 68040-610
Telefone: (93) 2101-0139
E-mail: gabinetesemsa.stm@gmail.com
CNES: 6574394

SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

74. CAPS I
Endereço: Rua Magalhães Barata, S/N - Centro
CEP: 68786-000
Telefone:
E-mail: saude.santoantoniodotaua@gmail.com
CNES: 6796087

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
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75. CAPS I
Endereço: Rua. Acrísio Santos, 415, Quadra 10 – Centro
CEP: 68520-000
Telefone: (94) 9195-7300
E-mail:
CNES: 6528732

SÃO FÉLIX DO XINGU

76. CAPS I
Endereço: Rua Sandoval Dias Feitosa, 2871 - Primavera
CEP: 68380-000
Telefone: (94) 3431-1906
E-mail: semsasfx@hotmail.com
CNES: 2694875

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

77. CAPS I
Endereço: Av. Ananias Costa, 10 - Centro
CEP: 68570-000
Telefone:
E-mail: saudesagasms@bol.com.br
CNES: 7305044

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

78. CAPS I
Endereço: Rua Dr. João Chaves, 1909 - Patauateua
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CEP: 68660-000
Telefone: (91) 3446-1090
E-mail: smsaudeguama@gmail.com
CNES: 6493912

SOURE

79. CAPS I (Marajó)
Endereço: 4ª Rua, S/N, entre Travessas 12 e 13 - Centro
CEP: 68870-000
Telefone: (91) 3741-1275
E-mail: secsaudesoure@gmail.com
CNES: 6490913

TAILÂNDIA

80. CAPS II (Viver com Saúde)
Endereço: Rua Decima Quarta, 08 – Santa Maria
CEP: 68695-000
Telefone:
E-mail: saude.tailandia@gmail.com
CNES: 7677065

TOMÉ-AÇÚ

81. CAPS I
Endereço: Rua Dionísio Bentes, 165 - Centro
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CEP: 68680-000
Telefone: (91)3727-1282
E-mail:
CNES: 7839294

TRACUATEUA

82. CAPS I
Endereço: Rua Levindo Reis, 370 - Centro
CEP 68647-000
Telefone: (91) 3485-1158
E-mail: admfinan.semust@hotmail.com
CNES: 6263585

TUCUMÃ

83. CAPS I
Endereço: Rua das Carmelias, 480 – Bairro das Flores
CEP: 68385-000
Telefone: (94)3433-1507
E-mail: saudetuc@yahoo.com.br
CNES: 3389413

TUCURUÍ

84. CAPS II
Endereço: Rua Santo Antonio, S\N – Bairro Mangal
CEP: 68458-030
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Telefone: (91)9144-5321
E-mail: capstuc@hotmail.com
CNES: 2621533

ULIANÓPOLIS

85. CAPS I
Endereço: Rua Bahia, 413 – Caminho das Árvores
CEP: 68632-000
Telefone: (91) 3726-1600
E-mail: capsulianopolis@hotmail.com
CNES: 6606911

URUARÁ

86. CAPS I
Endereço: Rua Benjamin Constant, S/N - Centro
CEP: 68140-000
Telefone: (93) 3532-1048
E-mail: capsuruara@hotmail.com
CNES: 7253176

XINGUARA
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87. CAPS I
Endereço: Rua Raul Bopp, 285 – Centro
CEP: 68555-310
Telefone: (94) 99125 - 7265
E-mail: capsxinguara@gmail.com
CNES: 3910873

UNIDADE DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS

1. BELÉM

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
Endereço: TV. Alferes Costa, S/N – Pedreira
CEP: 66013-090
Telefone: (91) 4005-2500 e 4005-2656
Endereço eletrônico: http://www.gasparvianna.pa.gov.br
CNES: 2333031

2. BRAGANÇA

Hospital de Clínicas de Bragança
Endereço: Praça Antônio Pereira, 1038 - Centro
CEP: 68600-000
Telefone: (91) 3425-1324
CNES: 2678322
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3. CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Hospital Regional de Conceição do Araguaia
Endereço: Tv. Pará, 840 – Centro
CEP: 68540-970
Telefone: (94) 3421-1517
CNES: 2328992

4. MARABÁ

Hospital Municipal de Marabá
Endereço: Folha 17 Quadra Especial, S/N – Nova Marabá
CEP: 68501-000
Telefone: (94) 3322-2101
CNES: 2615797

5. TUCURUÍ

Hospital Regional de Tucuruí
Endereço: Av. Dos Amazônidas, S/N – Vila Permanente
CEP: 68455-677
Telefone: (94) 3778-1717
CNES: 2621614
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