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PORTARIA 121 DE 25/01/2012
Institui Unidade de Acolhimento

Objetivo: 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/ou familiar e que demandem 

acompanhamento terapêutico e protetivo.  
Atenção Residencial de Caráter Transitório

24 horas / 7 dias da semana/6 meses

• Ato inaugural dia 15 de junho 2012

• Iniciou suas atividades em 16.07.2012;

• Já passaram pelo serviço 28 residentes;



A QUEM SE DESTINA

-PACIENTES DO CAPS AD-

• Para usuários crack, álcool e outras drogas em 
situação de vulnerabilidade social

• Homens maiores de 18 anos 

• 10 vagas

• Média de seis meses 



Adaptação, ressocialização e reinserção social. 

A unidade oferecerá tratamento clínico no CAPS 
AD, aconselhamento e atendimento individual, 
dinâmicas em grupo, reuniões,  espiritualidade, 

palestras de temáticas, vídeos educativos, 
oficinas terapêuticas, laborterapia, e lazer 

(leitura, filmes, jogos, atividades físicas e demais 
atividades que venham ao encontro do 

tratamento).



OBJETIVOS

- Acolhimento voluntário e cuidados contínuos

- Em situação de vulnerabilidade Social e 

Familiar

- Acompanhamento Terapêutico e Protetivo

- Garantir moradia, educação, convivência familiar e social.

- Além das necessidades básicas oferece ambiente que leva em 
consideração a dignidade e a recuperação dos laços sociais, 
visando manutenção da mudança.

- Reinserção social (inclusão no mercado de trabalho) 

- Plano de Tratamento vinculado ao CAPS-AD



CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO

Vinculado ao CAPS-AD

Avaliação da Equipe

(motivação/contexto social)

Avaliação Clínica (Exames)

Desintoxicado

Família ou Responsável vinculado ao    

CAPS-AD/Grupos de Auto Ajuda 



ATENDIMENTOS/ATIVIDADES
• Psicoterápico,  de orientação, em grupos e individual;
• Oficinas Terapêuticas
• Articulação com Rede : Secretarias Municipais/Projetos 

Comunitários
• Cursos profissionalizantes via SMTAS/PRONATEC/CMIQP

- Soldador
- Promotor de vendas
- Frentista
- Culinária, Padeiro, Inglês...CMIQP  

• Espiritualidade
• Promoção da Reinserção Social
• Participação do Familiar/Responsável
• Nivelamento educacional

• Preparação para saída
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Demais Atividades

Externas 
• Saídas para confecção de 

documentos;
• Resolução de pendências 

judiciais;
• Visitas familiares;
• Saídas para trabalhar;
• Palestras;
• Passeios;

Internas
• Organização diária da 

casa;
• Organização pessoal;
• Elaboração das refeições 

(escala semanal), com a 
orientação de uma 
técnica especializada/ 
NUTRICIONISTA e Est. 
Nutrição;

• Lazer 
• Laborterapia 



Projeto Terapêutico Singular
O projeto será individualizado avaliado a necessidade e

a capacidade de cada paciente, já que não é possível atender
todos os pacientes da mesma forma:

- Evolução de cada um; 

- Seu tempo de adesão.

- Ter cuidado com os riscos;

- Avaliação do técnicos da casa e do CAPS AD; 

Metas: A casa tem como meta propiciar aos seus 
residentes a reinserção social, integridade física, organização 
pessoal, oportunizar o ingresso ao mercado de trabalho, 
desenvolvimento de valores morais e espirituais e o resgate 
dos vínculos afetivos com isso procurar manter-se em 
abstinência.



A unidade
Equipe técnica (inicial)

- Monitores 24 horas, (plantão);

- Monitor supervisor, (Técnico de nível Superior);

- Nutricionista e estagiária de nutrição;

- Oficineiro ;

- Psicopedagoga;

- Coordenadora.

- Técnicos do CAPS-AD

*Todos capacitados 



Instalações da casa





Horta e oficina de envelopes



Dormitórios



BANHEIROS



ÁREA  EXTERNA



HORTA





CONFRATERNIZAÇÃO



ATIVIDADE FÍSICA



EVENTOS MUNICÍPIO



CONFRATERNIZAÇÃO



Festa de Carnaval em Vila de Santa 
Tereza 



PASSEIO EM SÃO LOURENÇO DO SUL



NOITE  DE ANO NOVO

2012/2013



REDE DE APOIO

UAT

SEVIÇOS 

ESPECIALIZADOS

SMTAS

SMAU

SAIS

DEMAIS SECCRETARIAS

ESFS

OFTALMO

DENTISTA

CLÍNICO GERAL

CAPS AD

MÉDICO

PSICÓLOCA

MEDICAÇÃO

ENFERMAGEM



Processo de Reinserção Social 

• Em avaliação do nível de evolução do quadro de
cada residente, inicia o processo de procura de
emprego levando currículo nas empresas que
necessitam de mão de obra que se enquadra nas
experiências de cada um.

• Saída para visitar familiares nos domingos

• Temos algumas parcerias que colaboram com o
processo de recuperação empresários e
empresas locais.



Meu nome é R R L, tenho 34 anos, antes de eu entrar na casa de
acolhimento, tinha problemas com drogas e álcool. Pelo uso de drogas e álcool
perdi casa e família, acabei morando na rua por 06 anos, praticando furtos, fui
preso, tive uma vida difícil e acabei comendo no lixo, muitas vezes na
madrugada com fome acabava revirando o lixo para ver se tinha algo para
comer, por 06 anos minha vida foi sofrida.

Um dia procurei o CAPS AD, por onde fui conduzido até a UAT, onde
encontrei a solução para vencer minhas dificuldades, onde me ofereceram um
tratamento correto para que eu viesse a voltar a sociedade. Tive por 06 meses
tendo tratamento psicológico, cursos profissionalizantes e reuniões com
grupos de apoio, que me levaram a voltar a acreditar que eu poderia mudar a
minha história.

Hoje, já na rotina normal, tenho um emprego de carteira assinada
(indicado pela UAT), estou trabalhando de garçom, moro em uma casa e tenho
uma família.

Eu agradeço a toda a equipe da UAT, que me ajudaram a acreditar que
daria certo, fazendo até agora 09 meses de abstinência.

DEPOIMENTOS
EX RESIDENTE



RESIDENTES

A casa para mim foi muito boa, porque eu estava em uma situação muito ruim
na minha vida. Graças a Deus que eu vim me tratar e hoje estou muito feliz com tudo o
que aconteceu para minha vida e o que eu tenho para dizer é que estou muito feliz com a
casa e toda a equipe.

Muito obrigada por tudo de bom que me aconteceu desde que a casa abriu.
S.S.M. – 34 anos

------------------------------------------------

Estava usando drogas todos os dias, quis vir para a UAT para tentar sair do vício
e buscar a recuperação.

A casa tem me ajudado, pois tem o atendimento, cursos, alimentação, higiene,
ambiente saudável e aqui não tenho contato com a droga, nem com as amizades que eu
tinha.

Pretendo sair e conseguir um emprego e uma família.

M.A.A.R. – 34 anos

------------------------------------------------



Vim para a casa porque estava no fundo do poço, estava no meio de todos
os tipos de drogas.

A casa foi um apoio que eu tive, me traz 100% de sobriedade, sei o que faço
hoje em dia, antigamente não sabia o que fazia, pois estava sempre “locão”. Depois da
casa posso dizer que mudei, tenho respeito próprio, que antigamente não tinha.

Agora posso encarar meus três filhos, coisa que não fazia mais, pois já
faziam quatro anos que não os via e ontem encontrei eles – 05/05/2013 –

L.C.L.B – 46 anos



Oferecer o cuidado em saúde como
uma possibilidade atrativa, que qualifique os
sujeitos e resgate aspectos relacionados ao
exercício da cidadania e resgate de uma vida
saudável ”.

Obrigada!


