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%

Estabelece incentivo financeiro aos estados e 
municípios para apoio ao custeio de Serviços de 
Atenção em Regime Residencial, dentre os quais 
Comunidades Terapêuticas, voltados para 
pessoas com necessidades decorrentes do uso de 
álcool, crack e outras drogas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. 
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INTRODUÇÃO%

!

Na!CIT!do!mês!passado,! foram!pactuadas!3!minutas!de!portarias!relativas!a!Rede!

de! Atenção! Psicossocial! para! pessoas! com! transtornos! mentais! e! outros!

decorrentes! do! uso! de! crack,! álcool! e! outras! drogas.! Naquela! ocasião! ficou!

encaminhado! que! em! dezembro,! seriam! apresentadas!mais! 6! minutas,! dentre! as!

quais!!o!incentivo!financeiro!as!Comunidades!Terapêuticas,!que!compõem!a!referida!

Rede!de!Atenção.!

!

PROPOSTA%

O!MS!apresenta!minuta!de!portaria!que!estabelece!incentivo!financeiro!aos!estados!

e!municípios!para!apoio!ao!custeio!de!Serviços!de!Atenção!em!Regime!Residencial,!

dentre! os! quais! Comunidades! Terapêuticas,! voltados! para! pessoas! com!

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

Sistema!Único!de!Saúde.!

!

DESTAQUES%DA%PROPOSTA%

1.!As! Comunidades! Terapêuticas! são! definidas! como! serviços! de! saúde! de!

atenção! residencial! transitória! que! oferecem! cuidados! para! adultos! com!

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

2.!Será! elegível! para! o! financiamento,! o! município! que! integrar! a! Região! de!

Saúde!que!conte!em!sua!Rede!de!Atenção!Psicossocial!com!ao!menos!1!Centro!de!

Atenção! Psicossocial,! preferencialmente! CAPS! AD,! ao! menos! uma! Unidade! de!

Acolhimento! de! Adultos,! serviço! hospitalar! de! referência! para! pessoas! com!

sofrimento!ou!transtorno!mental!e!com!necessidades!decorrentes!do!uso!de!crack,!

álcool!e!outras!drogas,!e!retaguarda!de!atendimento!de!urgênciaV!

3.!O!município!que!se!encontre!em!Região!de!Saúde!que!não!possua!CAPS!AD,!

mas! possua! CAPS! I! ou! II! que! acompanhe! de! forma! sistemática! pessoas! com!

transtornos! decorrentes! do! uso! de! álcool,! crack! e! outras! drogas,! poderá! solicitar!
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financiamento!para!até!uma!entidade!com!1!(um)!módulo!de!15!(quinze)!vagas!para!

cada!CAPS!l!existenteV!

4.!O! número! total! de! residentes! em! uma! entidade! que! receba! o! recurso!

mencionado!não!deve!ultrapassar!30!(trinta)V!

5.!!As! entidades! deverão! apresentar! Projeto! Técnico! baseado! em! diretrizes,!

estrutura!física!e!recursos!Humanos!previstos!no!anexo!da!portariaV!

6.!Devem!apresentar!Projeto!Terapêutico!Singular!elaborado!pelo!CAPS!para!o!

residente!da!entidade!deve!ser!desenvolvido!e!acompanhado!pelos!profissionais!do!

CAPS,!da!própria!entidade,!da!Atenção!Básica,!outros!serviços!de!saúde,!serviços!

sócio_assistenciais!e!outros!conforme!a!pertinência!de!cada!caso.!!

7.!A! saída!do! residente!deve!ser!programada!pelo!CAPS!de! forma!que!sejam!

articuladas! parcerias! que! visem! sua! inclusão! social,! incluindo! moradia,! suporte!

familiar,!geração!de!trabalho!e!renda,! inclusão!na!escola!e!outros!considerando!as!

necessidades!do!residenteV!

8.!A!definição!do!funcionamento!interno!das!entidades!é!de!responsabilidade!do!

coordenador!técnico!respeitados!!requisitos!previstos!no!anexo!da!portariaV!!

%

Financiamento%

1.! O! recurso! financeiro! repassado! aos! estados! e! municípios! para! o! apoio! ao!

custeio! das! entidades! será! da! ordem! de! R$! 15.000,00! (quinze! mil! reais)!

mensais!para!cada!módulo!de!15!vagas!de!atenção!em!regime!de!residência,!

até!um!limite!de!financiamento!de!2!(dois)!módulos!por!entidade.!

2.! O! valor! desse! recurso! financeiro! será! incorporado! ao! Limite! Financeiro! de!

Média! e! Alta! Complexidade! Ambulatorial! e! Hospitalar! dos! respectivos!

Estados,!Municípios!e!do!Distrito!Federal,!e!destina_se!a!apoiar!o!custeio!de!

entidade!pública!ou!parceria!com!entidade!sem!fim!lucrativo.!
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3.! A!entidade!que!receber!o!recurso! financeiro!deverá!utilizá_lo!exclusivamente!

para!atividades!de!cuidado.!

%

Algumas%Considerações%%

Esta!proposta:!

1.! Foi! totalmente! rejeitada!na!última!Conferência!Nacional! de!Saúde,! inclusive!

com!moção!de!repúdio.!

2.! Considerando! esse! encaminhamento! da! Conferência,! o! GT! entendeu! que!

haveria! necessidade!de!uma!discussão!política! entre! os! 3! gestores! do!SUS,! para!

definir! se! as! Comunidades! Terapêuticas! fariam! parte! da! Rede! de! Atenção!

Psicossocial.!

3.! O!Conass!questionou,!e!o!Conasems!concordou,!sobre!o!§!1º!do!Art.!3º:!“!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!_!DAPES/SAS/MS,!que!avaliará!o!cumprimento!dos!

requisitos! estabelecidos! nessa! Portaria”,! porém! a! área! técnica! do! Ministério! da!

Saúde!não!abriu!mão!dessa!exigência.!

4.! O!Conasems! questionou! o! item!VII,! alínea! 5! do! Anexo,! “Para! os! casos! de!

parcerias! com! entidade! sem! fim! lucrativo,! será! necessário! o! envio! da! cópia! do!

estatuto! social,! do! documento! de! identidade! e! Cadastro! de! Pessoa! Física! do!

responsável! legal! pela! entidade! e! do! registro! da! entidade! no! município”.! A!

argumentação!do!Conasems!é!que!a!portaria!deveria!citar!a! legislação! federal!N.º!

12.465/12!para!evitar!problemas!para!os!municípios!na!prestação!de!contas.!

!

%

%

%
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MINUTA 
PORTARIA!Nº!XXXX,!DE!XX!DE!OUTUBRO!DE!2011!
!
Estabelece! incentivo! financeiro! aos! estados! e! municípios! para! apoio! ao! custeio! de! Serviços! de!
Atenção!em!Regime!Residencial,!dentre!os!quais!Comunidades!Terapêuticas,!voltados!para!pessoas!
com!necessidades!decorrentes!do!uso!de!álcool,!crack!e!outras!drogas,!no!âmbito!do!Sistema!Único!
de!Saúde.!
!
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!mentalV!
!
Considerando!o!Decreto!nº!7.508,!de!28!de!junho!de!2011,!que!regulamenta!a!Lei!n°!8.080,!de!19!de!
setembro! de! 1990! e! dispõe! que! as!Regiões! de!Saúde! devem! conter! entre! suas! ações! e! serviços!
mínimos!com!a!atenção!psicossocialV!
!

Considerando!a!portaria!XXX!de!xxx!de!xxx...!de!2011!que!institui!a!Rede!de!Atenção!PsicossocialV!
!

Considerando!a!RDC!nº!29!de!30!de!junho!de!2011!da!Agência!Nacional!de!Vigilância!Sanitária!que!

dispõe!sobre!os!requisitos!de!segurança!para!o!funcionamento!das!instituições!que!prestam!serviços!

de!atenção!a!pessoas!com!transtornos!decorrentes!do!uso,!abuso!ou!dependência!de!álcool,!crack!e!

outras!drogasV!

Considerando!a!RDC!nº!63!de!25!de!novembro!de!2011!da!Agência!Nacional!de!Vigilância!Sanitária!
que!dispõe!sobre!os!Requisitos!de!Boas!Práticas!de!Funcionamento!para!os!Serviços!de!SaúdeV!

Considerando!a!Resolução!do!Conselho!Nacional! de!Saúde!nº! 448,! de!6!de!outubro!de!2011!que!

resolve!que!a! inserção!de!toda!e!qualquer!entidade!ou!instituição!na!Rede!de!Atenção!Psicossocial!

do!SUS!seja!orientada!pela!adesão!aos!princípios!da!reforma!antimanicomial,!em!especial,!no!que!se!

refere!ao!não!isolamento!de!indivíduos!e!grupos!populacionaisV!

!
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Considerando! a! gravidade! epidemiológica! e! social! dos! agravos! a! saúde! relacionados! ao! uso! do!

álcool,!crack!e!outras!drogasV!

!

Resolve:!
!
Art.!1º!Estabelecer! incentivo!financeiro!aos!estados!e!municípios!para!apoio!ao!custeio!de!Serviços!
de! Atenção! em! Regime! Residencial,! dentre! os! quais! comunidades! terapêuticas,! voltados! para!
pessoas! com! necessidades! decorrentes! do! uso! de! álcool,! crack! e! outras! drogas,! no! âmbito! do!
Sistema!Único!de!Saúde.!
!
§!1º!Para!os!efeitos!dessa!Portaria,!as!Comunidades!Terapêuticas!são!definidas!como!serviços!de!
saúde! de! atenção! residencial! transitória! que! oferecem! cuidados! para! adultos! com! necessidades!
clínicas!estáveis!decorrentes!do!uso!de!álcool,!crack!e!outras!drogas.!
!
§! 2º! Os! estados! e! municípios! poderão! apoiar! as! entidades! definidas! no! §! 1º! deste! artigo! que!
comprovarem!existência!há!pelo!menos!3!(três)!anos!da!publicação!dessa!Portaria,!e!cumprirem!com!
os! requisitos! de! implantação! territorial,! projeto! técnico,! estrutura,! recursos! humanos,! inserção! na!
Rede!de!Atenção!Psicossocial,!e!modo!de!funcionamento,!definidos!no!Anexo!dessa!Portaria,!além!
da!legislação!sanitária!pertinente.!
!
Art.! 2º! O! recurso! financeiro! repassado! aos! estados! e! municípios! para! o! apoio! ao! custeio! das!
entidades!de!que!trata!o!art.!1º!será!da!ordem!de!R$!15.000,00!(quinze!mil!reais)!mensais!para!cada!
módulo!de!15!vagas!de!atenção!em!regime!de!residência,!até!um!limite!de!financiamento!de!2!(dois)!
módulos!por!entidade.!
!
§!1º!O!número!total!de!residentes!em!uma!entidade!que!receba!o!recurso!mencionado!no!art.!2!desta!
Portaria!não!deve!ultrapassar!30!(trinta)V!
!
§! 2º! O! valor! do! recurso! financeiro! de! que! trata! o! caput! desse! artigo! será! incorporado! ao! Limite!
Financeiro! de! Média! e! Alta! Complexidade! Ambulatorial! e! Hospitalar! dos! respectivos! Estados,!
Municípios!e!do!Distrito!Federal,!e!destina_se!a!apoiar!o!custeio!de!entidade!pública!ou!parceria!com!
entidade!sem!fim!lucrativo.!
!
§!3º!A!entidade!que!receber!o!recurso!financeiro!mencionado!no!caput!desse!artigo!deverá!utilizá_lo!
exclusivamente!para!atividades!de!cuidado.!
!
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Art.! 3º! A! solicitação! do! recurso! financeiro! mencionado! no! art.! 2º! será! apresentada! pelo! gestor!
municipal! ao! Ministério! da! Saúde,! com! cópia! para! a! respectiva! Secretaria! de! Estado! da! Saúde,!
devendo!ser!instruída!de!acordo!com!a!documentação!prevista!no!item!VII!do!Anexo!dessa!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! _!
DAPES/SAS/MS,!que!avaliará!o!cumprimento!dos!requisitos!estabelecidos!nessa!Portaria.!
!
Art.! 4º! As! Secretarias! Estaduais! e! as! Secretarias! Municipais! de! Saúde,! com! apoio! técnico! do!
Ministério!da!Saúde,!estabelecerão!rotinas!de!acompanhamento,!supervisão,!controle!e!avaliação!do!
repasse!de!recursos!e!o!funcionamento!das!entidades!beneficiadas!por!esta!Portaria.!
!
Parágrafo! único.! O! repasse! regular! do! recurso! financeiro! mencionado! no! art.! 2º! fica! vinculado! à!
continuidade!do!cumprimento!das!condições!estabelecidas!nesta!Portaria.!
!
Art.!5º!Determinar!que!os!recursos!orçamentários!relativos!às!ações!de!que!trata!esta!Portaria!corram!
por! conta! do! orçamento! do! Ministério! da! Saúde,! devendo! onerar! o! Programa! de! Trabalho!
10.302.1220.8585! _! Atenção! à! Saúde! da! População! para! Procedimentos! de! Média! e! Alta!
Complexidade.!
!
Art.! 6º!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!
!
CRITÉRIOS! PARA! IMPLANTAÇÃO! TERRITORIAL,! PROJETO! TÉCNICO,! ESTRUTURA,!
RECURSOS! HUMANOS,! INSERÇÃO! NA! REDE! DE! ATENÇÃO! PSICOSSOCIAL,! MODO! DE!
FUNCIONAMENTO!E!DOCUMENTOS!PARA!A!INSTRUÇÃO!DA!SOLICITAÇÃO.!
!
!
I%–%IMPLANTAÇÃO%TERRITORIAL:%

1.! Será!elegível!para!o!financiamento!das!entidades!de!que!trata!essa!Portaria!o!município!que!
integrar!Região!de!Saúde!que!conte!em!sua!Rede!de!Atenção!Psicossocial!com!ao!menos!1!
Centro!de!Atenção!Psicossocial,!preferencialmente!Centro!de!Atenção!Psicossocial!álcool!e!
drogas,!ao!menos!uma!Unidade!de!Acolhimento!de!Adultos,!serviço!hospitalar!de!referência!
para!pessoas!com!sofrimento!ou!transtorno!mental!e!com!necessidades!decorrentes!do!uso!
de!crack,!álcool!e!outras!drogas,!e!retaguarda!de!atendimento!de!urgênciaV!

2.! O!município!que!integrar!Região!de!Saúde!que!possua!Centro!de!Atenção!Psicossocial!álcool!
e!drogas!poderá!solicitar! financiamento!para!uma!entidade!com!até!2!(dois)!módulos!de!15!
(quinze)! vagas! para! cada! Centro! de! Atenção! Psicossocial! álcool! e! drogas! existenteV! o!
município! que! se! encontre! em! Região! de! Saúde! que! não! possua! Centro! de! Atenção!
Psicossocial! álcool! e! drogas! mas! possua! Centro! de! Atenção! Psicossocial! I! ou! II! que!
acompanhe! de! forma! sistemática! pessoas! com! transtornos! decorrentes! do! uso! de! álcool,!
crack! e! outras! drogas,! poderá! solicitar! financiamento! para! até! uma! entidade! com! 1! (um)!
módulo!de!15!(quinze)!vagas!para!cada!Centro!de!Atenção!Psicossocial!existenteV!!

!
IIL%PROJETO%TÉCNICO:%

As! entidades! de! que! trata! essa! Portaria! deverão! apresentar! Projeto! Técnico! baseado! nas!

seguintes!diretrizes:!

1.! Respeitar,!garantir!e!promover!os!direitos!do!residente!como!cidadãoV!

2.! Ser! centrado! nas! necessidades! do! residente,! e! em! consonância! com! a! construção! de!
autonomia!e!inserção!socialV!

3.! Garantir!ao!residente!o!acesso!a!meios!de!comunicaçãoV!

4.! Garantir! o! contato! freqüente! do! residente! com! a! família! desde! o! início! da! inserção! na!
entidadeV!

5.! Respeitar!a!orientação!religiosa!do!residente!não!impondo!nem!cerceando!a!participação!em!
qualquer!tipo!de!atividade!religiosa!durante!o!período!de!permanência!do!residenteV!
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6.! Garantir! o! sigilo! das! informações! prestadas! pelos! profissionais! de! saúde,! familiares! e!
residentes!das!entidadeV!

7.! Inserir_se! na! Rede! de! Atenção! Psicossocial! em! estreita! articulação! com! os! Centros! de!
Atenção!Psicossocial,!a!Atenção!Básica!e!outros!serviços!quando!pertinenteV!

8.! Definir! a! permanência! do! residente! na! entidade! com! a! duração!máxima! de! 6!meses,! com!
possibilidade!de!prorrogação!de!até!3!meses!não_renováveis.!

8.1.! No!caso!da!entidade!e!do!Centro!de!Atenção!Psicossocial!decidirem!em!conjunto!com!o!
residente! pela! necessidade! de! prolongar! a! permanência! deste! além! de! 6! meses,! as!
equipes!devem!elaborar!relatório!que!justifique!o!fatoV!

8.2.! O! período! de! residência! dos! residentes! anterior! ao! início! do! financiamento! federal! da!
entidade!deve!ser!contado!para!limitar!seu!período!total!de!permanência!de!acordo!com!
o!item!8!acimaV!

8.3.! No! caso! de! residente! com! mais! de! 6! meses! de! residência! anterior! ao! início! do!
financiamento! federal,! Centro! de! Atenção! Psicossocial,! equipe! da! Atenção! Básica! e!
entidade! devem! incluir! no! Projeto! Terapêutico! Singular! planejamento! de! saída! da!
entidade! em! até! 3! meses! após! o! início! do! repasse! de! recursos! federais! para! o!
município/estadoV!

%

IIIL%ESTRUTURA:%

1.! A! entidade! deve! estar! instalada! em! estrutura! física! independente! e! situada! fora! dos!
limites!de!unidade!hospitalar!geral!ou!especializada,!inclusive!hospital!psiquiátricoV!

2.! A!entidade!deve!estar!localizada!em!local!que!permita!acesso!facilitado!para!a!reinserção!
do!residente!em!sua!comunidade!de!origemV!

3.! Fica!proibido!o!uso!de!quarto!de!contenção!e!trancas!que!não!permitam!a!livre!circulação!
do!residente!pelos!ambientes!a!ele!autorizados!na!entidadeV!

4.! A!entidade!deve!atender!aos!requisitos!estabelecidos!pela!RDC!nº!50!de!21!de!fevereiro!
de!2002!da!Agência!Nacional!de!Vigilância!Sanitária.!

5.! A!entidade!deve!atender!aos!requisitos!de!infraestrutura!estabelecidos!pela!RDC!nº!29!de!
30!de!junho!de!2011!da!Agência!Nacional!de!Vigilância!Sanitária.!

!

IV%–%RECURSOS%HUMANOS:%

1.! Os! requisitos!mínimos! em! recursos! humanos! para! cada!módulo! de! 15! (quinze)! vagas! são! os!
seguintes:!



!

!
! !

NOTA%TÉCNICA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%61/2011%

!

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

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Brasília,!13!de!dezembro!de!!2011.!!

!

10!

1.1.!Coordenador!com!nível!superior!na!área!da!saúde,!presente!diariamente!das!07!ás!19!horas,!
garantindo!a!cobertura!dos!serviços,!de!segunda!a!domingo.!

O!coordenador!deve!possuir!certificado!de!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.! Ou! possuir!

experiência!comprovada!na!área!de!no!mínimo!4!anosV!!

!

1.2.!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.!É!
necessária!a!presença!de!pelo!menos!2!(dois)!profissionais!em!tempo!integral,!garantindo!a!
cobertura!dos!serviços!nas!24!horas,!de!segunda!a!domingo.!

!

2.! Educação! permanente:! a! equipe! da! entidade! deve! participar! regularmente! de! processos! de!
educação!permanente!promovidos!pela!própria!instituição!e!pelos!gestores!do!Sistema!Único!de!
SaúdeV!

%

V%–%INSERÇÃO%DA%ENTIDADE%NA%REDE%DE%ATENÇÃO%PSICOSSOCIAL%

1.! Da%entrada%de%novos%residentes%na%entidade:!a!entrada!de!novos!residentes!se!dará!sempre!
após! avaliação! do! Centro! de! Atenção! Psicossocial! de! referência! da! entidade! e! com! o!
consentimento! explícito! do! usuário.! Equipes! da! Atenção! Básica! poderão! indicar! a! entrada! de!
novos! residentes! realizando! avaliação! conjunta! com! o! Centro! de! Atenção! Psicossocial! de!
referência!da!entidade.!!

2.! Da%avaliação%para%entrada%na%entidade:!Essa!avaliação!deve! incluir!atendimento! individual!do!
usuário!e,!se!possível,!de!sua!família!para!a!elaboração!de!um!Projeto!Terapêutico!Singular!por!
equipe!multidisciplinar!a!ser!registrado!em!prontuário!do!Centro!de!Atenção!Psicossocial!e/ou!da!
equipe!da!Atenção!Básica.!Quando!esse!Projeto!Terapêutico!Singular!concluir!pela!utilidade!da!
inserção!em!serviço!de!saúde!de!atenção!residencial!transitória,!deve_se!prestar!especial!atenção!
aos!seguintes!pontos:!

2.1.!O!usuário!deve!ser!esclarecido!sobre!o!modo!de!funcionamento!da!entidade!e!os!objetivos!da!
utilização!desse!recurso!no!âmbito!de!seu!tratamento!e!deve!manifestar!seu!consentimento!
explícito!a!equipe!do!Centro!de!Atenção!Psicossocial!para!a!inserção!na!entidadeV!!

2.2.!A! equipe! do!Centro! de!Atenção!Psicossocial! deve! avaliar! o! risco! de! complicações! clínicas!
diretas!e!indiretas!do!uso!de!álcool,!crack!e!outras!drogas,!ou!de!outras!condições!de!saúde!
do!usuário,!que!necessitem!de!cuidado!especializado!e! intensivo!de!saúde!não!disponível!
em!um!serviço!de!saúde!de!atenção!residencial!transitória.!
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2.3.!A! equipe! dos! Centros! de! Atenção! Psicossocial! deve! preferencialmente! realizar! visita! à!
entidade!junto!com!o!usuário,!para!que!esse!possa!conhecer!sua!proposta!de!trabalhoV!

!

3.% Do%acompanhamento%clínico%na%entidade:%%

3.1.!O! Projeto! Terapêutico! Singular! elaborado! pelo! Centro! de! Atenção! Psicossocial! para! o!
residente!da!entidade!deve!ser!desenvolvido!e!acompanhado!pelos!profissionais!do!Centro!
de!Atenção!Psicossocial,!da!própria!entidade,!da!Atenção!Básica,!outros!serviços!de!saúde,!
serviços!sócio_assistenciais!e!outros!conforme!a!pertinência!de!cada!caso.!!

3.2.!A!responsabilidade!pela!gestão!do!cuidado!e!do!Projeto!Terapêutico!Singular!permanece!com!
o!Centro!de!Atenção!Psicossocial!durante! todo!o!período!de!permanência!do! residente!na!
entidade.!!

3.3.!Caberá! à! equipe! do! Centro! de! Atenção! Psicossocial! acompanhar! de! forma! sistemática! a!
permanência!do!residente!na!entidade!a!partir!de:!

3.3.1.!realização!de,!no!mínimo,!um!atendimento!no!Centro!de!Atenção!Psicossocial!ou!visita!
quinzenal! ao! residente! em! permanência! na! entidadeV! a! realização! da! primeira!
visita/atendimento! da! equipe! do!Centro! de! Atenção! Psicossocial! deve! se! dar! em! até!
dois!dias!da!entrada!do!residente!na!entidadeV!

3.3.2.!garantir! ao! residente! contato! freqüente! com! a! equipe! do! Centro! de! Atenção!
Psicossocial,!devendo!esses!contatos!serem!registrados!em!prontuárioV!

3.3.3.!continuidade!do!acompanhamento!dos! familiares/pessoas!da! rede!social! do! residente!
pela!equipe!de!referência!através!da!realização!de,!no!mínimo,!um!atendimento!mensal,!
domiciliar! ou! no! Centro! de! Atenção! Psicossocial,! e/ou! participação! dos!
familiares/pessoas!da!rede!social!do!usuário!em!atividades!grupais!dirigidas!no!Centro!
de!Atenção!PsicossocialV!

3.3.4.!realização!de!contatos!sistemáticos!entre!equipe!de!referência!do!residente!no!Centro!
de! Atenção! Psicossocial! e! equipe! da! entidade! através! de! reuniões! conjuntas,! no!
mínimo!quinzenais,!e!contatos!registrados!em!prontuárioV!!
!

4.% Da%saída%da%entidade:%%

4.1.!a!saída!do!residente!deve!ser!programada!pela!equipe!da!entidade!e!do!Centro!de!Atenção!
Psicossocial! de! forma! que! sejam! articuladas! parcerias! que! visem! sua! inclusão! social,!
incluindo!moradia,!suporte!familiar,!geração!de!trabalho!e!renda,!inclusão!na!escola!e!outros!
considerando!as!necessidades!do!residenteV!

4.2.!a! equipe! da! entidade! e! do! Centro! de! Atenção! Psicossocial! devem! realizar! reunião! com! o!
residente! até! 5! dias! antes! do! prazo! estabelecido! para! saída! deste! para! avaliar! o!
desenvolvimento! do! processo.! A! família! do! residente! deve! também! ser! envolvida! nesse!
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processo.! No! caso! de! haver! necessidade! consensual! entre! residente! e! equipes,! de!
continuidade!da!permanência,! deve! ser! estabelecido!novo!prazo! limite! ao! final! do!qual! se!
cumprirá!o!mesmo!procedimento!acima!descritoV!

4.3.!todo! residente! estará! livre! para! interromper! a! qualquer! momento! sua! permanência! na!
entidade,! resguardadas!as!exceções!de!risco! imediato!para!si!ou!para! terceiros.! !A!equipe!
da! entidade! deve! comunicar! o! desejo! do! usuário! prontamente! ao! Centro! de! Atenção!
Psicossocial! para! que! se! possibilite! discussão! entre! entidade,! Centro! de! Atenção!
Psicossocial!e!residente!sobre!as!conseqüências!clínicas!da!saída.!

4.4.!O!Coordenador! da! entidade! poderá! interromper! a! permanência! do! residente! no! serviço! de!
acordo!com!critério!técnico!e!em!consenso!com!a!equipe!do!Centro!de!Atenção!Psicossocial.!

!

VI%L%MODO%DE%FUNCIONAMENTO:%

A!definição!do!funcionamento!interno!das!entidades!de!que!trata!essa!Portaria!é!de!responsabilidade!

do!coordenador!técnico!respeitados!os!seguintes!requisitos!mínimos:!!

1.! O!residente!tem!direito!a!visitas!regulares!dos!familiares!e!contato!freqüente!desde!o!primeiro!dia!
de!permanência!na!entidadeV!

2.! A! entidade! deve! estimular! situações! de! convívio! social! entre! os! residentes! em! atividades!
terapêuticas,!de! lazer,!cultura,!esporte,!alimentação!e!outras!dentro!e! fora!da!entidade,!quando!
pertinenteV!

3.! A! entidade! deve! promover! reuniões/assembléias! com! freqüência! mínima! semanal! para! que!
residentes!e!equipe!técnica!discutam!aspectos!cotidianos!do!funcionamento!da!entidadeV!

4.! A!entidade!deve!promover!atividades!individuais!e!coletivas!para!discutir!orientações,!com!base!
em!dados!técnicos!e!científicos,!sobre!prevenção!do!uso!de!álcool!e!outras!drogas,!direitos!dos!
usuários!do!Sistema!Único!de!Saúde,!com!base!na!legislação!nacional!vigenteV!

5.! A! entidade! deve! estimular! a! participação! dos! residentes! nas! ações! propostas! no! Projeto!
Terapêutico!Singular!do!residenteV!

6.! A!entidade!deve!realizar!reuniões!de!equipe!com!freqüência!mínima!semanalV!
7.! A!equipe!da!entidade!deve!manter! registro!escrito,! individualizado!e! sistemático! com!os!dados!

relevantes!da!permanência!do!residenteV!
8.! A!Entidade!deve!respeitar!as!disposições!contidas!na!Resolução!da!Diretoria!Colegiada!nº!63,!de!

25!de!novembro!de!2011!da!Agência!Nacional!de!Vigilância!Sanitária.!
!

VIIL%DOCUMENTOS%PARA%A%INSTRUÇÃO%DA%SOLICITAÇÃO:%

1.! Ofício!do!gestor! solicitando! recurso! financeiro!e!atestando!o! funcionamento!da!entidade!de!
acordo!com!os!critérios!descritos!nessa!Portaria,!onde!conste!nome!completo,! função!e!
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informações!de!contato!do!profissional!responsável,!dentro!da!Secretaria!Municipal,!pelo!
monitoramento!da!prestação!de!serviço!da!entidadeV!

2.! Licença!atualizada,!de!acordo!com!a!legislação!sanitária!localV!

3.! Apresentação!de! comprovação!da!existência!da!entidade!há!pelo!menos!3!anos!antes! ! da!
publicação!desta!PortariaV!

4.! Apresentação!do!Projeto!Técnico!da!entidade!(atendendo!aos!itens!descritos!no!Anexo!desta!
Portaria)V!

5.! Para!os!casos!de!parcerias!com!entidade!sem!fim!lucrativo,!será!necessário!o!envio!da!cópia!
do! estatuto! social,! do! documento! de! identidade! e! Cadastro! de! Pessoa! Física! do!
responsável!legal!pela!entidade!e!do!registro!da!entidade!no!município.!

6.! No!caso!de!pedido!de!financiamento!para!entidade!com!residentes!há!mais!de!1!mês!antes!
da!data!do!pedido,!a!gestão!municipal!deve!apresentar! relatório!sobre!esses!residentes!
elaborado! pelo! gestor! municipal! com! identificação,! características! sócio_demográficas!
(sexo,!idade,!cor,!escolaridade,!diagnóstico,!naturalidade,!local!de!residência!prévia),!data!
de! entrada! na! entidade! da! permanência! atual,! datas! de! entrada! e! saída! em!
permanências!anteriores!na!mesma!entidade!de!residentes!atuais,!quando!for!o!caso,!e!o!
responsável! (nome! e! categoria! do! profissional,! serviço! ao! qual! está! vinculado)! pela!
indicação!clínica!da!entrada!na!entidade.!

7.! Apresentação! dos! documentos! mencionados! na! Portaria! xxxxx! que! institui! a! Rede! de!
Atenção!Psicossocial.!

%


