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Aumento da oferta de tratamento 

de  saúde e  atenção aos usuários
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Estimulantes



Cuidado
Aumento da oferta de tratamento 

de  saúde e  atenção aos usuários

Política de Saúde e Política de Drogas

 Garantir os princípios do SUS e da Política Nacional de 

Saúde Mental no eixo cuidado (lei 10.214 de 2001)

 Construção de cidadania

 Acolhimento

 Integralidade do cuidado

 Inserção no território e na comunidade



Ações do Programa

1. Expansão das ações de prevenção, saúde, assistência

social e segurança dentro de uma perspectiva de garantia

dos direitos dos usuários de álcool e outras drogas.

Como?

Repasse de novos recursos financeiros da União para apoio aos

Estados e Municípios na implantação e custeio de serviços.

Formação e educação permanente para estudantes e trabalhadores.

2 bilhões de reais em recursos novos para ações 

de saúde até 2014



Ações do Programa

2. Articulação da expansão das diferentes redes de serviços

Como?

Realização de reuniões de pactuação conjunta da expansão de

serviços nos 3 eixos do Programa.

Instituição de Comitê Gestor Estadual e Municipal para

acompanhamento do Programa.

Monitoramento integrado e contínuo dos 3 eixos pelos Comitês

Gestores.



Pactuações 2012

Porto Alegre
Florianópolis

Curitiba

São Paulo 

Rio de Janeiro 

Belo Horizonte 

Vitória

Maceió

Recife 

Fortaleza 

Teresina 

Campo Grande

Brasília 

Rio Branco

Brasília



Ações do Programa

3. Integração das redes de serviços

Como?

• Oficinas de integração de trabalhadores e gestores locais das

diferentes redes para elaborar estratégias de trabalho conjunto das

equipes no dia-a-dia.

• Operacionalização das estratégias de integração nos Comitês

Gestores estadual e municipal.

• Monitoramento pelos Comitês Gestores da integração das redes de

serviço.



Oficinas de Integração 2012

Porto Alegre

Florianópolis

Maceió

Rio de Janeiro

Rio Branco



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Atenção 

Básica

Consultório 

na Rua

Comunidades 

Terapêuticas

Equipes itinerantes com profissionais de saúde que realizam busca 

ativa  de pessoas em situação de rua e nas cracolândias, incluindo 

crianças e adolescentes.

As equipes responsabilizam-se pelo cuidado integral aos usuários, 

compartilhado com outras unidades de saúde dependendo da 

necessidade (Unidade Básica de Saúde, Pronto-socorro, CAPSad 24h) e 

da Assistência Social.

308 Consultórios na Rua  com equipes de profissionais de saúde 

até 2014



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool 

e Drogas 24h

Atenção 

Básica

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

Atende adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de 

cuidado clínico especializado.

Pode acolher em até 12 vagas, nas 24 horas, usuários em situação de 

vulnerabilidade.

Encaminha para internação em Hospital Geral ou acolhimento nas 

Unidades de Acolhimento e Comunidades Terapêuticas aqueles 

usuários com quadros agudos graves ou que precisam de mais tempo 

para se reestruturar.

175 CAPS AD 24h até 2014.



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Atenção 

Básica

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

Oferecem tratamento hospitalar de curta duração para casos agudos de 

abstinência e intoxicação graves e outras complicações clínicas e 

psiquiátricas do uso de substâncias psicoativas.

Usuários podem ser encaminhados para Unidades de Acolhimento ou 

Comunidades Terapêuticas quando estabilizados para completar 

tratamento.

Reajuste do valor da diária de internação de R$ 57 para R$ 300 por leito

3600 leitos novos ou qualificados até 2014



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Atenção 

Básica

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

Casas com 10 a 15 usuários para acolhimento por até 6 meses para

pacientes estáveis porém ainda vulneráveis.

Equipe de profissionais de saúde e cuidadores.

Cuidado clínico compartilhado com os CAPS AD.

430 Unidades de Acolhimento Adulto até 2014



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Consultório na 

RuaAtenção

Básica

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

Serviço equivalente às Unidades de Acolhimento adulto, voltado 

exclusivamente para até 10 crianças e adolescentes.

Equipe profissional de saúde, educador e cuidadores.

Cuidado clínico compartilhado com o CAPS AD

188 Unidades para Acolhimento Infanto-Juvenil até 2014



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Atenção 

Básica

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

Financiamento de vagas de acolhimento nas comunidades terapêuticas 

para pacientes estáveis mas ainda vulneráveis.

Apoio a projetos de reinserção social dos usuários de comunidades 

terapêuticas por meio de edital de seleção pública.



Formação e Qualificação Profissional

Escolas Técnicas do SUS: capacitar, até 2014, 350 mil auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de

saúde da atenção básica e serviços de urgência do SUS.

Universidade Aberta do SUS: capacitar em nível de especialização, até 2014, 11 mil profissionais de saúde

de nível superior para atuarem em consultórios na rua e serviços de urgência.

Pró-Saúde: reorientar, até 2014, a formação profissional de 100 mil alunos de cursos de graduação da área

de saúde no tema crack e outras drogas.

Comunidades Terapêuticas: capacitar, até 2014, 15 mil gestores, lideranças, voluntários e profissionais que

atuam em todas as do território nacional.

Residência médica: criar, até 2014,180 novas vagas em psiquiatria em programas já existentes e em regiões

com escassez de profissionais.

Residência multiprofissional: criar, até 2014, 304 novas vagas em saúde mental em regiões com escassez

de profissionais.

Telessaúde Brasil: formar, até 2014, 1.659 profissionais para atuarem nos CAPSad.
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