FLUXO ATENDIMENTO ÁLCOOL E DROGAS – POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
PONTOS DE ATENÇÃO
Profissional do acolhimento
do CAPS – AD realiza
avaliação do usuário
(Existe demanda de
tratamento especializado?)

Encaminha o usuário ao
acolhimento do
CAPS – AD( 24 h) , sob a
perspectiva do
Matriciamento

Obs: Usuários a partir dos 60
anos o CAPS-AD, deverá avaliar
o grau de dependência para
encaminhar para CT e/ou
Serviço de Acolhimento

NÃO

UAPS /ESF realiza
acompanhamento
ambulatorial, de acordo
com a demanda do usuário.

SIM

Demanda
Espontânea

Equipes de
Abordagem Social e
Noturna

Usuário será admitido no CAPS – AD,
seguindo os trâmites do serviço ao final do
acompanhamento será encaminhado para
a UAPS de origem sob a perspectiva do
Matriciamento.
É para
Comunidade
Terapêutica
(CT)?

NÃO

Casa de
Acolhimento

Serviço de
Acolhimento para
adultos e famílias em
situação de rua

SIM
Comunidade
Terapêutica

O profissional do acolhimento (plantão) do CAPS-AD admite o
usuário no serviço (em média pelo prazo de 14 dias) e
encaminha por escrito (formulário ref/contrareferência) à UAPS
de origem para agendar a avaliação da clínica médica e
odontológica.
Também deverá ser feito encaminhamento por escrito ao
Serviço de Acolhimento Pop/Rua. A avaliação psiquiátrica será
agendada durante o acolhimento do CAPS – AD. O usuário ficará
referenciado ao profissional do acolhimento, para a construção
do seu PTS, posteriormente em parceria com a CT.

-A Comunidade Terapêutica acolhe o usuário e deverá
entrar em contato com o profissional do acolhimento
do CAPS - AD , para a construção do PTS do usuário em
até 15 dias após a inserção na CT.
-A Comunidade Terapêutica deverá enviar comunicado
imediato ao Serviço de Acolhimento Pop/Rua caso haja
alta por abandono. Ainda deverá informar com
antecedência de 15 dias o período de Ressocialização,
bem como alta terapêutica do usuário para viabilizar a
adesão do usuário ao serviço.

UAPS / ESF atende o usuário, realiza as
avaliações solicitadas e o encaminha com os
relatórios de avaliação específicos para o
profissional de referência no CAPS-AD

Após a realização de todas as avaliações na UAPS/ESF, será
disponibilizado ao usuário, no dia da avaliação psiquiátrica, pelo
profissional de referência do CAPS-AD, uma lista com nome e
telefone das Comunidades Terapêuticas regulamentadas pelas
legislações vigentes. O usuário deverá decidir para qual instituição
deseja ser encaminhado. O profissional de referência realiza o
encaminhamento por escrito (formulário de ref/contrareferência) e
entra em contato telefônico com a Comunidade Terapêutica para
comunicar o encaminhamento.

Comunidade Terapêutica
referencia o usuário de alta
terapêutica, com relatório
específico e documentos
padronizados para o
profissional de referência do
CAPS - AD

O profissional de referência do
CAPS – AD encaminha o
usuário para sua UAPS de
origem, sob a perspectiva do
matriciamento, e o encaminha
para o Serviço de Acolhimento
Pop/Rua

MACROFLUXO
Território

CAPS - AD

Serv. Acolhim Pop/Rua

UAPS / ESF

CAPS - AD

CT

CAPS - AD

Revisado pela Diretoria sobre Drogas e Direitos Humanos –DISDDHU - Divinópolis – Dezembro de 2019

UAPS / ESF

