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SERVIÇOS AÇÕES 

Delegacia   Solicita SAMU para encaminhamento a UPA nos casos de surtos 

 Encaminhamento para acompanhamento pela UBS/PSF;  

 Encaminhamento para avaliação e tratamento no CAPSad III do SIMPR;  
 

Assistência Social  Solicita SAMU para encaminhamento a UPA nos casos de surtos; 

 Encaminhamento para locais de moradia temporária para usuários em situação de rua. 

 Encaminhamento para acompanhamento pela UBS/PSF;  

 Encaminhamento para avaliação e tratamento no CAPSad III do SIMPR;  

 Inserção nos Serviços e programas da Assistência Social quando necessário (Bolsa Família, BPC, Benefícios Eventuais, entre outros; 

Educação  Solicita SAMU para encaminhamento a UPA nos casos de surtos; 

 Encaminhamento para acompanhamento pela UBS/PSF;  

 Encaminhamento para avaliação e tratamento no CAPSad III do SIMPR. 

Saúde  
( CAPS, UBS/USF, 
Consultorio da Rua) 

 Solicita SAMU para encaminhamento a UPA nos casos de surtos 

 Encaminhamento para avaliação e tratamento no CAPSad III do SIMPR 

 Solicita leito ao Setor de Internamento (SESAU) nas situações que necessitem de internamento psiquiátrico; 

 Encaminhamento para inserção nos Serviços e programas da Assistência Social quando necessário (Bolsa Família, BPC, Benefícios Eventuais, entre 
outros; 

 Acompanhamento dos casos em tratamento no SIMPR, nas Comunidades Terapêuticas e Hospital; 

Cultura  Solicita SAMU para encaminhamento a UPA nos casos de surtos; 

 Encaminhamento para acompanhamento pela UBS/PSF;  

 Encaminhamento para avaliação e tratamento no CAPSad III do SIMPR;  

 Participação do Plano terapêutico do SIMPR com inserção nos programas de cultura e Laser; 

Esporte  Solicita SAMU para encaminhamento a UPA nos casos de surtos 

 Encaminhamento para acompanhamento pela UBS/PSF;  

 Encaminhamento para avaliação e tratamento no CAPSad III do SIMPR;  

 Participação do Plano terapêutico do SIMPR com inserção nos programas de esporte e Laser; 

Poder Judiciário  Solicita SAMU para encaminhamento a UPA nos casos de surtos 

 Encaminhamento para acompanhamento pela UBS/PSF;  

 Encaminhamento para avaliação e tratamento no CAPSad III do SIMPR;  

Secretaria Antidrogas  Solicita SAMU para encaminhamento a UPA nos casos de surtos 

 Encaminhamento para acompanhamento pela UBS/PSF;  

 Encaminhamento para avaliação e tratamento no CAPSad III do SIMPR;  

 Encaminhamento para inserção nos Serviços e programas da Assistência Social quando necessário (Bolsa Família, BPC, Benefícios Eventuais, entre 
outros; 

 Articulação entre os serviços da rede para acompanhamento e suporte nos programas de tratamento a dependência química. 

CAPS AD III /SIMPR  Realiza tratamento para drogradição com elaboração de um plano terapêutico com participação de outros serviços conforme necessidade de cada 
caso;  

 Referencia para UBS para acompanhamento familiar e pós alta do paciente;  

 Solicita leito ao Setor de Internamento (SESAU) nas situações que necessitem de internamento psiquiátrico;  

 Encaminhamento para esporte, cultura, Assistência Social, Escola, Conselho Tutelar e outros.  
Observação: as entidades poderão agendar a avaliação por telefone e após enviar a ficha intersetorial.  

 
 

UAA e UAI  Disponibilizar  vaga para colhimento noturno para pacientes com alto risco na dependência química e nos casos de dependentes com situações de 
vulnerabilidades social; 

 Garantir o acompanhamento e tratamento no CAPS AD III, de todos os pacientes inseridos nas UAAs.  

 


