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Introdução%
!

A!Rede!de!Atenção!Psicossocial! (RAPS)! foi!pactuada!na!reunião!da!CIT!de!24!de!

novembro!de!2011!e!está!constituída!pelos!seguintes!componentes:!Atenção!Básica!

em!Saúde,!Atenção!Psicossocial!Especializada,!Atenção!de!Urgência!e!Emergência,!

Atenção%Residencial% de%Caráter% Transitório,! Atenção!Hospitalar,! Estratégias! de!
Desinstitucionalização!e!Reabilitação!Psicossocial.!

A!Unidade% de% Acolhimento% (UA)% é! um! novo! ponto! de! atenção! do! Componente!
Atenção! Residencial! de! Caráter! Transitório! da! RAPS! para! pessoas! com!

necessidades!decorrentes!do!uso!de!crack,álcool!e!outras!drogas.!!

A! UA! é! um! ponto! de! atenção! que! oferece! cuidados! contínuos! de! saúde,! com!

funcionamento!24!horas,!em!ambiente! residencial,!para!pessoas!com!necessidade!

decorrentes! do! uso! de! crack,! álcool! e! outras! drogas,! de! ambos! os! sexos,! que!

apresentem! acentuada! vulnerabilidade! social! e/ou! familiar! e! demandem!

acompanhamento! terapêutico! e! protetivo! de! caráter! transitório.! O! tempo! de!

permanência!na!Unidade!de!Acolhimento!é!de!até!seis!(06)!meses.!O!acolhimento!

neste!ponto!de!atenção!será!definido!pela!equipe!do!Centro!de!Atenção!Psicossocial!

de!referência!que!será!responsável!pela!elaboração!do!projeto!terapêutico!singular!

do!usuário.!!

As!Unidades!de!Acolhimento!serão!organizadas!nas!seguintes!modalidades:!

a! Unidade! de! acolhimento! Adulto,! destinados! a! pessoas! que! fazem! uso! do!

Crack,!Álcool!e!Outras!Drogas,!maiores!de!18!(dezoito)!anosc!e!

a!Unidade!de!Acolhimento!InfantoaJuvenil,!destinadas!a!adolescentes!e!jovens!

(de!doze!até!dezoito!anos!completos).!

!

Resumo%da%Proposta%%
A! proposta! institui! a! Unidade! de! Acolhimento! (UA)! da! RAPS! nas! modalidades!

Unidade!de!Acolhimento!Adulto!com!disponibilidade!de!10!a!15!vagas!para!200.000!

(duzentos!mil)!habitantes!e!Unidade!de!Acolhimento!para!InfantoaJuvenil!destinada!a!

adolescentes! e! jovens! de! 10(dez)! até! 18! (dezoito)! anos! ,com! necessidades!

decorrentes! do! uso! de! crack,! álcool! e! outras! drogas,! com! disponibilidade! de! 10!
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vagas! tendo! como! referência! municípios! com! mais! de! 100.000! habitantes.! O!

acolhimento!neste!ponto!de!atenção!será!definido!pela!equipe!do!Centro!de!Atenção!

Psicossocial! de! referência! que! será! responsável! pela! elaboração! do! projeto!

terapêutico!singular!do!usuário!

Os! critérios! para! implantação,! recursos! humanos! e! orientações! para! o!

funcionamento!das!Unidades!de!Acolhimentos!(UA)!!estão!estabelecidos!no!Anexo!

III,!desta!Portaria.!!

%
Incentivo% Financeiro% para% a% Implantação% e% Custeio% Mensal% da% Unidade% de%
Acolhimento%(UA)%
Estabelece! Incentivo! Financeiro! de! R$% 70.000,00! (setenta! mil! reais)! para! a!
implantação!da!Unidade!de!Acolhimento!que!será!transferido!em!parcela!única!!

Para! o! recebimento! do! incentivo! financeiro! para! implantação! da! Unidade! de!

Acolhimento,!o!gestor!deverá!enviar!para!Área!Saúde!Mental,do!Ministério!da!Saúde!

os!documentos!previstos!no!anexo!I!e!II!da!minuta.!!

!O! processo! completo! deverá! remetido! ao!Departamento! de!Ações!Programáticas!

Estratégicas!(DAPES)!da!SAS/MS!

!

Estabelece!recursos!financeiros!mensais!no!valor!de!R$%25.000,00!(vinte!e!cinco!mil!
reais)! para! Unidade! de! Acolhimento! Adulto! e!R$% 30.000,00! (trinta!mil! reais)! para!
Unidade!de!Acolhimento!Infantoajuvenil!para!o!custeio!das!unidades.!!

O! repasse! do! incentivo! de! custeio! mensal! será! realizado! a! contar! da! habilitação!

junto!ao!gestor!federal,!que!se!dará!mediante!o!envio!dos!documentos!previstos!no!

Anexo!II!desta!portaria.!

A!Secretaria!de!Atenção!à!Saúde!do!Ministério!da!Saúde!definirá,!em!ato!normativo!

específico,!os!procedimentos!da!tabela!Sistema!de!Informação!Ambulatorial.!

!

Condições%para%o%repasse%do%Incentivo%Financeiro%e%para%o%cadastramento%da%
Unidade%de%Acolhimento%(UA)%%
Estão! no! anexo! I,! descritas! a! seguir! as! condições! para! o! recebimento! Incentivo!

Financeiro!para!a!Implantação!da!UA:!

1.!!Apresentação!dos!seguintes!documentos:!
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I)! Ofício!do!gestor! solicitando!o! incentivo! financeiro,! informando!o! tipo! (Adulto!

ou!InfantoaJuvenil)c!

II)! Proposta!de! implantação!da!Unidade!de!Acolhimento,! incluindo!a!descrição!

da!estrutura!física!e!funcionalc!

III)! Termo! de! compromisso! do! gestor! local! assegurando! a! contratação! dos!

profissionais!que!comporão!a!equipe!mínima!prevista!no!Anexo!III!desta!Portariac!!

IV)! !Termo! de! compromisso! do! gestor! local! assegurando! o! início! do!

funcionamento!da!Unidade!de!Acolhimento!no!prazo!de!até!90!(noventa)!dias!a!partir!

do! recebimento! dos! recursos! financeiros,! renovável! uma! única! vez,! por! igual!

período,!mediante!justificativa.!

V)! Para!os!casos!de!parcerias!com!instituições!ou!entidades!sem!fins!lucrativos,!

será!necessário!o!envio!da!cópia!do!estatuto!social,!do!documento!de!identidade!do!

diretor/presidente/responsável!e!registro!de!entidade!sem!fins!lucrativos.!

VI)! Declaração!da! instituição!ou!entidade!contratada!pelo!serviço!público!que!o!

gerente!será!definido!com!anuência!do!gestor!local.!

2.!As!condições!para!o!cadastramento!da!UA!que!garantem!o! repasse!de! recurso!

financeiro!de!custeio!mensal!da!!UA!estão!descritos!no!anexo!II:!!!

I)! Declaração! do! gestor! local! que! atesta! o! funcionamento! da! Unidade! de!

Acolhimentoc!

II)! !Programa!de!Ação!Técnica!do!Serviço!da!Unidade!de!Acolhimento,!contendo!

a!dinâmica!do!funcionamento!da!Unidade!e!a!articulação!com!os!outros!pontos!de!

atenção!da!rede!de!saúde!e!intersetorialc!

III)! !Relatório!de!Vistoria!da!Vigilância!Sanitária!localc!

IV)! !Apresentação! do! número! do! Cadastro! Nacional! de! Estabelecimentos! de!

Saúde!(CNES)!da!UA.!

!

Critérios% para% implantação,% recursos% humanos% e% orientações% para% o%
funcionamento%da%UA%%
I! a! Inserção! na! Rede! de! Atenção! Psicossocial! e! ter! um! Centro! de! Atenção!

Psicossocial!(CAPS)!de!referência!para!a!Unidade!de!Acolhimento!a!ser!implantada!!

!Critérios!específicos!para!a!implantação!da!Unidade!de!Acolhimento!Adulto:!
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a)!Unidade!de!referência!para!municípios!ou!regiões!com!população!igual!ou!maior!

do!que!200.000!(duzentos!mil)!habitantesc!

b)!Possuir! número! de! leitos! psiquiátricos! em!Enfermaria!Especializada! ou!Serviço!

Hospitalar! de! Referência! para! atenção! às! pessoas! com! sofrimento! ou! transtorno!

mental! e! com!necessidades! decorrentes! do! uso! de! crack,! álcool! e! outras! drogas,!

deve!ser!maior!que!5!(cinco),!no!município!ou!regiãoc!!

Critérios!específicos!para!implantação!de!Unidade!de!Acolhimento!infantoajuvenil:!

a)!Referência!para!municípios!com!mais!de!100.000!habitantesc!!

b)%Número!de!crianças,!adolescentes!e!jovens!em!risco!para!uso!de!drogas,!a!partir!
do!cálculo:!População!!!!!na!faixa!de!10!a!19!anos!!x!!6%!/!100!=%N!
1.! Pop:!População!com!recorte!do!número!de!habitantes!entre!10!e!19!anos.!
2.! 6%:!Percentual!de!uso!de!qualquer!droga!no!último!mês!por!estudantes!de!10!a!

19! anos,! segundo! dados! do! Centro! Brasileiro! de! Informações! sobre! Drogas!

Psicotrópicas!(CEBRID),!realizado!em!2010.!!

3.! N:!Número!de!crianças,!adolescentes!e!jovens!em!risco!para!uso!de!drogas.!
c)!Conforme!o!N%encontrado!no!item!anterior,!a!implantação!da!UA!Infantoa!Juvenil!!

I! –! Municípios! com! de! 2.500! (duas! mil! e! quinhentas)! a! 5.000! (cinco! mil)!

crianças,!adolescentes!e!jovens!em!risco!para!uso!de!drogas!01!(uma)!Unidade!

de!Acolhimento.!

II!–!Municípios!com!mais!de!5.000!(cinco!mil)!crianças,!adolescentes!e!jovens:!

1! (uma)! nova! unidade! para! cada! 5000! (cinco! mil)! crianças,! adolescentes! e!

jovens!em!risco!para!uso!de!drogas.!!

Ainda!no!anexo!III!da!minuta!são!definidos!os!recursos!humanos!necessários!para!o!

funcionamento!da!UA.!

II!a!A!equipe!técnica!mínima!da!Unidade!de!Acolhimento!Adulto,!deve!ser!composta!

com!os!profissionais:!

a)!Profissionais!com!nível!universitário!na!área!da!saúde!que!possuam!experiência!

em! cuidados! com! pessoas! com! necessidades! de! saúde! decorrentes! do! uso! de!

crack,! álcool! e! outras! drogas,! em! número! suficiente.! É! necessária! a! presença! de!

pelo!menos!1!(um)!profissional!presente!diariamente!das!07!ás!19!horas,!garantindo!

a!cobertura!dos!serviços,!de!segunda!a!domingo.!
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b)!Profissionais!com!nível!médio!que!possuam!experiência!na!área!de!cuidados!com!

pessoas!com!necessidades!de!saúde!decorrentes!do!uso!de!crack,!álcool!e!outras!

drogas,!em!número!suficiente.!É!necessária!a!presença!de!pelo!menos!4! (quatro)!

profissionais!presentes!em! tempo! integral,!garantindo!a!cobertura!dos!serviços!em!

24!horas,!de!segunda!a!domingo.!

Nas! Unidades! de! Acolhimento! InfantoaJuvenil,! além! dos! recursos! humanos!

supracitados,!é!necessária!a!existência!de!profissionais!com!nível!superior!na!área!

da! educação! que! possuam! experiência! na! área! de! cuidados! com! pessoas! com!

necessidades! de! saúde! decorrentes! do! uso! de! crack,! álcool! e! outras! drogas,! em!

número! suficiente.! É! necessária! a! presença! de! pelo! menos! 1! (um)! profissional!

presente!diariamente!das!07!ás!19!horas,!garantindo!a!cobertura!dos!serviços,!de!

segunda!a!domingo.!

III!–!Orientações!para!o!funcionamento!das!unidades!de!acolhimento:!!

a)!As!ações!desenvolvidas!pelas!Unidades!de!Acolhimento,!assim!como!o!tempo!de!

permanência,! devem!estar! definidas! no!Projeto! Terapêutico!Singular! desenvolvido!

juntamente!com!o!Centro!de!Atenção!Psicossocial!e!devem!observar!as!seguintes!

orientações:!!

1.! A! entrada! do! usuário! na! Unidade! de! Acolhimento! começa! pelo! acolhimento!

humanizado,! iniciando,! logo!após,! o!processo!de!grupalização!e! socialização,!

por!meio!de!atividades!terapêuticas!e!coletivasc!

2.! Desenvolvimento! de! ações! que! garantam! a! integridade! física! e! mental,!

considerando!o!contexto!social!e!familiarc!além!de!intervenções!que!favoreçam!

a!adesão,! visando!à! interrupção!ou! redução!do!uso!de! crack,! álcool! e!outras!

drogasc!!

3.! Acompanhamento!psicossocial!ao!usuário!e!ao!familiarc!

4.! Atendimento!(psicoterápico,!orientação,!entre!outros)!de!acordo!com!o!Projeto!

Terapêutico!Singularc!

5.! Atendimento! em! grupos! (psicoterapia,! grupo! operativo,! atividades! de! suporte!

social,!assembléias,!grupo!de!redução!de!danos,!entre!outras)c!

6.! Oficinas! terapêuticas! executadas! por! profissional! de! nível! superior! ou! nível!

médioc!

7.! Atendimento!e!atividades!sociofamiliar!e!comunitáriac!
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8.! Promoção!de!atividades!de!reinserção!socialc!

9.! Articulação! com!a!Rede! intersetorial,! especialmente! com!a!assistência! social,!

educação,!justiça!e!direitos!humanos,!com!o!objetivo!de!possibilitar!ações!que!

visem!à!reinserção!social,!familiar!e!laboral,!preparatória!para!a!saída.!

10.!Articulação!a!programas!culturais,!educacionais/profissionalizantes,!de!moradia,!

de!geração!de!trabalho!e!rendac!

11.!A! saída! do! usuário! da! Unidade! de! Acolhimento! deverá! ser! programada! de!

forma!que!sejam!ações!articuladas!que!visem!sua!completa!inclusão!social,!tais!

como:! moradia,! suporte! familiar,! geração! de! trabalho! e! renda,! inclusão! na!

escola,!sempre!considerando!as!necessidades!do!usuário.!

!

b)! A! Unidade! de! Acolhimento! terá! acompanhamento,! controle,! avaliação,!

fiscalização!!e!auditoria!sob!a!responsabilidade!do!gestor!municipal!ou!estadual.!!

c)! O! espaço! físico! deve! ser! adequado! para! o! desenvolvimento! de! atividades!

terapêuticas.! Outras! atividades! podem! ser! desenvolvidas! em! espaços! de! outras!

instituições! que! estejam! articuladas! com! o! serviço! e! que! estejam! próximas! as!

Unidade!de!Acolhimento,!tais!como:!escolas,!Centros!de!Referência!de!Assistência!

Social,!Centros!de!Convivência,!entre!outrosc!

d)!A!estrutura!física!deve!apresentar!quartos!coletivos!para!até!04!(quatro)!pessoas,!

por! quarto,! espaço! para! refeições,! cozinha,! banheiros,! área! de! serviço,! sala! de!

enfermagem,!sala!de!acolhimento!e!recepção,!sala!para!realizar!reuniões!clínicas!e!

administrativas! e! registros! documentais,! salas! de! atividades! individuais/grupais! e!

área!de!lazer!para!atividades!e!jogos!esportivos,!lúdico,!entre!outras.!

!

Considerações%%
►Esclarecer!o!parágrafo!único!do!artigo!5º!sobre!o!envio!dos!documentos!ao!MS!

para! a! habilitação% junto! ao! gestor! federal,! que! se! dará! mediante! o! envio! dos!
documentos!previstos!no!Anexo!II!desta!portaria!que!refere!ao!envio!de!documentos!

para!o!cadastramento%da!UA.!!
►Observar! o! item! VI! do! anexo! I:! enviar! a! declaração! da! instituição! ou! entidade!

contratada!pelo!serviço!público!que!o%gerente!será!definido!com!anuência!do!gestor!
local.!
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►Em!nenhum!momento!é!descrito!a!inserção!da!UA!no!Desenho!Regional!da!Rede!

e!Plano!de!Ação!Regional!da!RAPS,apenas!!no!anexo!III!da!proposta!é!citado!!como!

critério!a!inserção!da!UA!na!Rede!de!Atenção!Psicossocial.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!
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!!!MINUTAPORTARIA%Nº%XXXX,%DE%XX%DE%DEZEMBRO%DE%2011%

Institui,( na( Rede( de( Atenção( Psicossocial,( a( Unidade( de( Acolhimento( da( Rede( de( atenção(
psicossocial,(para(pessoas(com(necessidades(decorrentes(do(uso(de(Crack,(Álcool(e(Outras(Drogas,(
no(âmbito(do(Sistema(Único(de(Saúde(D(SUS(

O! MINISTRO! DE! ESTADO! DA! SAÚDE,! no! uso! das! atribuições! que! lhe! confere! o! inciso! II! do!
parágrafo!único!do!art.!87!da!Constituição,!e!

Considerando!a!Lei!Nº!10.216,!de!6!de!abril!de!2001,!que!dispõe!sobre!a!proteção!e!os!direitos!das!
pessoas!portadoras!de!transtornos!mentais!e!redireciona!o!modelo!assistencial!em!saúde!mentalc!

Considerando! o! Decreto! Nº! 7.179,! de! 20! de! maio! de! 2010,! que! institui! o! Plano! Integrado! de!
Enfrentamento!ao!Crack!e!outras!Drogas,!cria!o!seu!Comitê!Gestor!e!dá!outras!providênciasc!

Considerando!o!Decreto!Nº!7.508!de!28!de!junho!de!2011,!que!regulamenta!a!Lei!nº!8.080,!de!19!de!
setembro! e! 1990,! para! dispor! sobre! a! organização!do! Sistema! Único! de! Saúde! –! SUS,! o!
planejamento! da! saúde,! a! assistência! à! saúde! e! a! articulação! interfederativa,! e! dá! outras!
providênciasc!

Considerando!a!Portaria!Nº!816/GM/MS,!de!30!de!abril!de!2002,!que!institui!o!Programa!Nacional!de!
Atenção!Comunitária!Integrada!a!Usuários!de!Álcool!e!outras!Drogasc!

Considerando! a! Portaria! Nº! 2.197/GM/MS,! de! 14! de! outubro! de! 2004,! que! redefine! e! amplia! a!
atenção! integral! para!usuários! de!álcool! e! outras!drogas,! no!âmbito! do!Sistema!Único!de!Saúde! a!
SUSc!Ministério!da!Saúde.!

!
Considerando! a! Portaria! nº! 4.279,! de! 30! de! dezembro! de! 2010,! que! estabelece! diretrizes! para! a!
organização!da!Rede!de!Atenção!à!Saúde!no!âmbito!do!Sistema!Único!de!Saúde!(SUS)c!
!
Considerando! a! Portaria! nº! XXXX,! de! XX! de! dezembro! de! 2011,! que! institui! a!!

a! Rede! de! Atenção! Psicossocial! para! pessoas! com! sofrimento! ou! transtorno! mental! e! com!

necessidades!decorrentes!do!uso!de!crack,!álcool!e!outras!drogas,!no!âmbito!do!Sistema!Único!de!

Saúdec!

Considerando! a! necessidade! de! intensificar,! ampliar! e! diversificar! as! ações! orientadas! para!

prevenção,!promoção!da!saúde,!tratamento!e!redução!dos!riscos!e!danos!associados!ao!consumo!de!

substâncias!psicoativasc!

Resolve:!

Art.!1º!Instituir!a!Unidade!de!Acolhimento!da!Rede!de!atenção!psicossocial,!nas!modalidades!Adulto!e!
InfantoaJuvenil,!no!âmbito!do!Sistema!Único!de!Saúde!–!SUS.!

§! 1º! Entendease! Unidade! de! Acolhimento! como! ponto! da! Rede! de! atenção! psicossocial,! com!
funcionamento! 24! horas,! de! caráter! residencial! transitório.! Destinaase! a! oferecer! acolhimento!
voluntário!e!cuidados!contínuos!para!pessoas!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.!
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§! 2º! O! acolhimento! neste! ponto! de! atenção! será! definido! pela! equipe! do! Centro! de! Atenção!
Psicossocial!de! referência!que!será! responsável!pela!elaboração!do!projeto! terapêutico!singular!do!
usuário,!considerando!a!hierarquização!do!cuidado,!priorizando!a!atenção!em!serviços!comunitários!
de!saúde.!

§!3º!São!duas!as!modalidades!de!Unidade!de!Acolhimento,!a!saber:!

I!a!Unidade!de!Acolhimento!Adulto!a!Destinada!às!pessoas!com!necessidades!decorrentes!do!uso!de!
crack,!álcool!e!outras!drogas,!maiores!de!18!(dezoito)!anos,!de!ambos!os!sexos,!com!disponibilidade!
de!10!a!15!vagas.!

II! a!Unidade!de!Acolhimento! InfantoaJuvenil! a!Destinada!a!adolescentes!e! jovens!de!10(dez)!até!18!
(dezoito)! anos! incompletos,! de! ambos! os! sexos,! com! necessidades! decorrentes! do! uso! de! crack,!
álcool!e!outras!drogas,!com!disponibilidade!de!10!vagas.!Esta!modalidade!deve!garantir!os!direitos!de!
convivência!familiar,!social,!moradia!e!de!educação.!

§! 4º! Os! critérios! para! implantação,! recursos! humanos! e! orientações! para! o! funcionamento! das!
Unidades!de!Acolhimentos!estão!estabelecidos!no!Anexo!III,!desta!Portaria.!!

Art.!2º!A!Unidade!de!Acolhimento!poderá!ser!constituída!como!unidade!pública!ou!em!parceria!com!
instituições!ou!entidades!sem!fins!lucrativos,!desde!que!atendam!as!exigências!legais.!

Art.!3º!Estabelecer!Incentivo!Financeiro!de!R$!70.000,00!(setenta!mil!reais)!para!custeio!do!processo!
de!implantação!da!Unidade!de!Acolhimento.!

Parágrafo!Único.!O!incentivo!financeiro!será!transferido!em!parcela!única,!aos!respectivos!fundos!de!
saúde!dos!Estados,!dos!Municípios!e!do!Distrito!Federal.!!

Art.! 4º!Para!o! recebimento!do! incentivo! financeiro!para! implantação!da!Unidade!de!Acolhimento,!o!
gestor!deverá!enviar! para!Área!Técnica!de!Saúde!Mental,!Álcool! e!outras!Drogas!do!Ministério!da!
Saúde!os!documentos!previstos!no!Anexo!I,!desta!portaria.!

§! 1º! O! processo! completo! será! remetido! à! Área! Técnica! de! Saúde! Mental,! do! Departamento! de!
Ações! Programáticas! Estratégicas,! da! Secretaria! de! Atenção! à! Saúde,! do! Ministério! da! Saúde! a!
DAPES/SAS/MS!que!avaliará!o!cumprimento!dos!critérios!estabelecidos!no!Anexo!III,!desta!portaria.!

§! 2º!Caso!o!gestor! local! não! cumpra!o!prazo!estabelecido!no!Termo!de!Compromisso!definido!no!
item! IV! do! Anexo! I,! o! Fundo! Nacional! de! Saúde! do! Ministério! da! Saúde! a! FNS/MS! adotará! as!
medidas!necessárias!para!a!devolução!do!recurso!ao!Ministério!da!Saúde.!

Art.!5º!Estabelecer! recursos! financeiros!mensais!no!valor!de!R$!25.000,00! (vinte!e!cinco!mil! reais)!
para!Unidade!de!Acolhimento!Adulto!e!R$!30.000,00!(trinta!mil! reais)!para!Unidade!de!Acolhimento!
Infantoajuvenil!para!o!custeio!mensal!das!unidades.!!

Parágrafo! Único.! O! repasse! do! incentivo! de! custeio! mensal! que! trata! o! caput! deste! artigo! será!
realizado! a! contar! da! habilitação! junto! ao! gestor! federal,! que! se! dará! mediante! o! envio! dos!
documentos!previstos!no!Anexo!II!desta!portaria.!

Art.!6º!A!Secretaria!de!Atenção!à!Saúde!do!Ministério!da!Saúde!definirá,!em!ato!normativo!específico,!
os! procedimentos! da! tabela! Sistema! de! Informação! Ambulatorial! do! Sistema! Único! de! Saúde,!
referentes!às!Unidades!de!Acolhimento.!!
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Art.! 7º! Determinar! que! os! recursos! orçamentários! relativos! às! ações! descritas! no! art.! 3º! desta!
Portaria! corram! por! conta! do! orçamento! do! Ministério! da! Saúde,! devendo! onerar! o! Programa! de!
Trabalho!10.302.1220.20B0!a!Atenção!Especializada!em!Saúde!Mental.!!

Art.! 8º! Determinar! que! os! recursos! orçamentários! relativos! às! ações! descritas! no! art.! 5º! desta!
Portaria! corram! por! conta! do! orçamento! do! Ministério! da! Saúde,! devendo! onerar! o! Programa! de!
Trabalho!10.302.1220.8585! a!Atenção!à!Saúde!da!População!para!Procedimentos!de!Média!e!Alta!
Complexidade.!

Art.! 9º!Esta!Portaria! entra! em!vigor! na! data! de! sua!publicação,! com!efeitos! financeiros! a! partir! da!
competência!XXXX!ver!mês!de!2011.!

ALEXANDRE!ROCHA!SANTOS!PADILHA!

!
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!ANEXO!I!

REPASSE!DE!INCENTIVO!FINANCEIRO!PARA!FINANCEIRO!PARA!IMPLANTAÇÃO!DE!UNIDADE!DE!
ACOLHIMENTO!

Documentação!necessária!para!fins!de!repasse!do!incentivo:!

VII)! Ofício! do! gestor! solicitando! o! incentivo! financeiro,! informando! o! tipo! (Adulto! ou! Infantoa
Juvenil)c!

VIII)! Proposta! de! implantação! da! Unidade! de! Acolhimento,! incluindo! a! descrição! da! estrutura!
física!e!funcionalc!

IX)! Termo! de! compromisso! do! gestor! local! assegurando! a! contratação! dos! profissionais! que!
comporão!a!equipe!mínima!prevista!no!Anexo!III!desta!Portariac!!

X)! !Termo!de!compromisso!do!gestor! local!assegurando!o! início!do!funcionamento!da!Unidade!
de!Acolhimento!no!prazo!de!até!90!(noventa)!dias!a!partir!do!recebimento!dos!recursos!financeiros,!
renovável!uma!única!vez,!por!igual!período,!mediante!justificativa.!

XI)! Para!os!casos!de!parcerias!com!instituições!ou!entidades!sem!fins!lucrativos,!será!necessário!
o!envio!da!cópia!do!estatuto!social,!do!documento!de!identidade!do!diretor/presidente/responsável!e!
registro!de!entidade!sem!fins!lucrativos.!

XII)! Declaração! da! instituição! ou! entidade! contratada! pelo! serviço! público! que! o! gerente! será!
definido!com!anuência!do!gestor!local.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ANEXO!II!

CADASTRAMENTO!PARA!REPASSE!DE!RECURSO!FINANCEIRO!DE!CUSTEIO!MENSAL!DAS!
UNIDADES!DE!ACOLHIMENTO!

V)! Declaração!do!gestor!local!que!atesta!o!funcionamento!da!Unidade!de!Acolhimentoc!

VI)! !Programa!de!Ação!Técnica!do!Serviço!da!Unidade!de!Acolhimento,!contendo!a!dinâmica!do!
funcionamento! da! Unidade! e! a! articulação! com! os! outros! pontos! de! atenção! da! rede! de! saúde! e!
intersetorialc!

VII)! !Relatório!de!Vistoria!da!Vigilância!Sanitária!localc!

VIII)! !Apresentação!do!número!do!Cadastro!Nacional!de!Estabelecimentos!de!Saúde!(CNES)!da!
Unidade!de!Acolhimentoc!

ANEXO!III!

CRITÉRIOS!PARA!IMPLANTAÇÃO,!RECURSOS!HUMANOS!E!ORIENTAÇÕES!PARA!O!
FUNCIONAMENTO!DA!UNIDADE!DE!ACOLHIMENTO!

I!a!CRITÉRIOS!PARA!IMPLANTAÇÃO!DE!UNIDADE!DE!ACOLHIMENTO!
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A)!Inserção!na!Rede!de!Atenção!Psicossocial!e!ter!um!Centro!de!Atenção!Psicossocial!de!referência!
para!a!Unidade!de!Acolhimento!a!ser!implantada.!

II!–!CRITÉRIOS!ESPECÍFICOS!PARA!IMPLANTAÇÃO!DE!UNIDADE!DE!ACOLHIMENTO!ADULTO!

A)!Unidade!de!referência!para!municípios!ou!regiões!com!população!igual!ou!maior!do!que!200.000!
(duzentos!mil)!habitantesc!

B)! Possuir! número! de! leitos! psiquiátricos! em! Enfermaria! Especializada! ou! Serviço! Hospitalar! de!
Referência! para! atenção! às! pessoas! com! sofrimento! ou! transtorno! mental! e! com! necessidades!
decorrentes!do!uso!de!crack,!álcool!e!outras!drogas,!deve!ser!maior!que!5!(cinco),!no!município!ou!
regiãoc!!

III! –! CRITÉRIOS! ESPECÍFICOS! PARA! IMPLANTAÇÃO! DE! UNIDADE! DE! ACOLHIMENTO!
INFANTOaJUVENIL!

A)!Referência!para!municípios!com!mais!de!100.000!habitantesc!!

B)! Número! de! crianças,! adolescentes! e! jovens! em! risco! para! uso! de! drogas,! a! partir! do! cálculo!
abaixo:!!!!!!!!Pop!!!!!x!6%!(10a19)____!=!N!!100!

4.! Pop:!População!com!recorte!do!número!de!habitantes!entre!10!e!19!anos.!
5.! 6%:! Percentual! de! uso! de! qualquer! droga! no! último! mês! por! estudantes! de! 10! a! 19! anos,!

segundo! dados! do! Centro! Brasileiro! de! Informações! sobre! Drogas! Psicotrópicas! (CEBRID),!
realizado!em!2010.!!

6.! N:!Número!de!crianças,!adolescentes!e!jovens!em!risco!para!uso!de!drogas.!

C)!A!partir!dos!valores!encontrados!no!item!anterior,!a!implantação!da!Unidade!de!Acolhimento!deve!
seguir!os!seguintes!parâmetros:!

I!–!Municípios!com!de!2.500!(duas!mil!e!quinhentas)!a!5.000!(cinco!mil)!crianças,!adolescentes!
e!jovens!em!risco!para!uso!de!drogas!01!(uma)!Unidade!de!Acolhimento.!

II!–!Municípios!com!mais!de!5.000! (cinco!mil)!crianças,!adolescentes!e! jovens:!1! (uma)!nova!
unidade! para! cada! 5000! (cinco! mil)! crianças,! adolescentes! e! jovens! em! risco! para! uso! de!
drogas.!!

II!a!RECURSOS!HUMANOS:!

Equipe!técnica!mínima!para!atuação!na!Unidade!de!Acolhimento!Adulto,!deve!ser!composta!com!os!

profissionais!descritos!abaixo:!

!

a)!Profissionais!com!nível!universitário!na!área!da!saúde!que!possuam!experiência!em!cuidados!com!

pessoas! com! necessidades! de! saúde! decorrentes! do! uso! de! crack,! álcool! e! outras! drogas,! em!

número!suficiente.!É!necessária!a!presença!de!pelo!menos!1!(um)!profissional!presente!diariamente!

das!07!ás!19!horas,!garantindo!a!cobertura!dos!serviços,!de!segunda!a!domingo.!

!

b)! Profissionais! com! nível! médio! concluído! e! que! possuam! experiência! na! área! de! cuidados! com!

pessoas! com! necessidades! de! saúde! decorrentes! do! uso! de! crack,! álcool! e! outras! drogas,! em!
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número! suficiente.! É! necessária! a! presença! de! pelo!menos! 4! (quatro)! profissionais! presentes! em!

tempo!integral,!garantindo!a!cobertura!dos!serviços!em!24!horas,!de!segunda!a!domingo.!

Nas! Unidades! de! Acolhimento! InfantoaJuvenil,! além! dos! recursos! humanos! supracitados,! é!
necessária!a!existência!de:!

a)! Profissionais! com! nível! superior! na! área! da! educação! que! possuam! experiência! na! área! de!
cuidados! com! pessoas! com! necessidades! de! saúde! decorrentes! do! uso! de! crack,! álcool! e! outras!
drogas,!em!número!suficiente.!É!necessária!a!presença!de!pelo!menos!1!(um)!profissional!presente!
diariamente!das!07!ás!19!horas,!garantindo!a!cobertura!dos!serviços,!de!segunda!a!domingo.!

!
!!!!!!!III!–!ORIENTAÇÕES!PARA!O!FUNCIONAMENTO!DAS!UNIDADES!DE!ACOLHIMENTO:!!

a)!As!ações!desenvolvidas!pelas!Unidades!de!Acolhimento,!assim!como!o! tempo!de!permanência,!
devem!estar!definidos!num!Projeto!Terapêutico!Singular!desenvolvido! juntamente!com!o!Centro!de!
Atenção!Psicossocial!e!devem!observar!as!seguintes!orientações:!!

I)! A! entrada! do! usuário! na! Unidade! de! Acolhimento! começa! pelo! acolhimento!
humanizado,! iniciando,! logo!após,!o!processo!de!grupalização!e!socialização,!por!
meio!de!atividades!terapêuticas!e!coletivasc!

II)! Desenvolvimento!de!ações!que!garantam!a!integridade!física!e!mental,!considerando!
o!contexto!social!e!familiarc!além!de!intervenções!que!favoreçam!a!adesão,!visando!
à!interrupção!ou!redução!do!uso!de!crack,!álcool!e!outras!drogasc!!

III)! Acompanhamento!psicossocial!ao!usuário!e!ao!familiarc!
IV)! Atendimento! (psicoterápico,! orientação,! entre! outros)! de! acordo! com! o! Projeto!

Terapêutico!Singularc!
V)! Atendimento!em!grupos!(psicoterapia,!grupo!operativo,!atividades!de!suporte!social,!

assembléias,!grupo!de!redução!de!danos,!entre!outras)c!
VI)! Oficinas!terapêuticas!executadas!por!profissional!de!nível!superior!ou!nível!médioc!
VII)! Atendimento!e!atividades!sociofamiliar!e!comunitáriac!
VIII)! Promoção!de!atividades!de!reinserção!socialc!
IX)! Articulação! com! a! Rede! intersetorial,! especialmente! com! a! assistência! social,!

educação,! justiça! e! direitos! humanos,! com! o! objetivo! de! possibilitar! ações! que!
visem!à!reinserção!social,!familiar!e!laboral,!preparatória!para!a!saída.!

X)! Articulação! a! programas! culturais,! educacionais/profissionalizantes,! de!moradia,! de!
geração!de!trabalho!e!rendac!

XI)! A!saída!do!usuário!da!Unidade!de!Acolhimento!deverá!ser!programada!de!forma!que!
sejam! ações! articuladas! que! visem! sua! completa! inclusão! social,! tais! como:!
moradia,!suporte!familiar,!geração!de!trabalho!e!renda,!inclusão!na!escola,!sempre!
considerando!as!necessidades!do!usuário.!

b)!A!Unidade!de!Acolhimento!terá!acompanhamento,!controle,!avaliação,!fiscalização!!e!auditoria!sob!
a!responsabilidade!do!gestor!municipal!ou!estadual.!!

c)! O! espaço! físico! deve! ser! adequado! para! o! desenvolvimento! de! atividades! terapêuticas.! Outras!
atividades!podem!ser!desenvolvidas!em!espaços!de!outras!instituições!que!estejam!articuladas!com!o!
serviço! e! que! estejam! próximas! as! Unidade! de! Acolhimento,! tais! como:! escolas,! Centros! de!
Referência!de!Assistência!Social,!Centros!de!Convivência,!entre!outrosc!

d)! A! estrutura! física! deve! apresentar! quartos! coletivos! para! até! 04! (quatro)! pessoas,! por! quarto,!
espaço!para!refeições,!cozinha,!banheiros,!área!de!serviço,!sala!de!enfermagem,!sala!de!acolhimento!
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e! recepção,!sala!para! realizar! reuniões!clínicas!e!administrativas!e! registros!documentais,!salas!de!
atividades!individuais/grupais!e!área!de!lazer!para!atividades!e!jogos!esportivos,!lúdico,!entre!outras.!

%


