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O que é o CAPS  ad?

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-

álcool e drogas é um serviço especializado em

saúde mental que atende pessoas com problemas

decorrentes do uso ou abuso de álcool e outras

drogas em diferentes níveis de cuidado.



OBJETIVOS

É um serviço ambulatorial territorializado que

integra uma rede de atenção (RAPS) em substituição à

“internação psiquiátrica", e que tem como princípio a

reinserção social. Realiza ações de assistência (medicação,

atendimento individual, oficinas terapêuticas, grupos de

apoio, atenção familiar), de prevenção e capacitação de

profissionais para lidar com os dependentes.



EQUIPE  TÉCNICA  MULTIPROFISSIONAL

-Assistente Social 

-Arte educador

-Educadores social

-Enfermeiras

-Médico clínico geral

-Médico psiquiatra

-Psicólogas

Técnico de enfermagem



Acolhimento

Grupo de acolhimento

Elaboração do PTS 

Discussão em equipe –

Atendimento 

Individual -

Grupo de 

familiares Grupo de prevenção à 

recaída

Grupo de apoio -

mulheres

Grupo de alcoolista

Desintoxicação –

hospitalar/ambulatorial

Consulta psiquiátrica
Avaliação médica geral

Espaço de convivência

Visitas domiciliares

Reinserção social Grupo de manutenção - mensal 
Plano de 

alta

Grupo de adolescentes

Espaço  de Leitura

Comunidade terapêutica

Grupos de  apoio

Clube de Cinema

Oficina de violão
Projeto  NEEJAA

Oficina Terapêutica



Menu de atividades
 Atendimento individual – Psicológico

Clínico, Psiquiátrico

Enfermagem, Técnico em enfermagem

Serviço Social

 Grupo de prevenção à recaída

 Grupo de apoio usuários de múltiplas substâncias

 Grupo de apoio para alcoolistas

 Grupo de apoio feminino

 Grupo de Orientação a Familiares

 Grupo de apoio de adolescentes

 Oficina terapêutica

 Espaço de convivência

 Clube do cinema

 Espaço de Leitura

 Oficina de violão

 Projeto Neeja



Plano Terapêutico Individual
Para cada paciente é construído um PLANO

TERAPÊUTICO INDIVIDUAL, de acordo com as demandas

apresentadas por esse.

Exemplo: adolescente, 18 anos, usuário de cocaína.

 Plano terapêutico Individual

 PACIENTE

 Grupo de adolescente, atendimento individual, atenção psiquiátrica e 

oficina de arte, grupo de estudo para o NEEJA.

 FAMILIARES

 Grupo de orientação a pais



CAPS-ad

Endereço:

Marechal Floriano, 481

Telefone 3231-7375

Horário: Segunda a Sextas-feiras 

8:00h as 12:00h

13:30h as 18:00h (exceto 4ªfeiras)   












