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Polícia/ 
Delegacia 
da Mulher 

Política de 

Assistência 

Política de Saúde 
NOTIFICAÇÃO M. S. 
Portaria MS/GM nº 

2.046/2004 

Disk 

100 

Política de 

Educação  

Política de 

Cultura 

Política de 

Esporte 

Violência 
Recente 
Até 72h 

Violência 
crônica 

Após 72h 

B. O. 

Profilaxia 

Caso de gravidez 
Decorrente da 

violência sexual 

 

CEDIP 
(Segunda a sexta 

das 8h às 17h) 

HUOP 
(Noite e finais de 

semana) 

Pré Natal 

IML 

Aborto até 3 
meses 

Lei nº1508/2005 

 

CEDIP 

HUOP 

Necessita de 
Acolhimento? 

Não Sim 

Abrigo de 

Mulheres 

CREAS III 

UBS/USF 

Entrega p/ adoção 
Lei nº 12.010/2009: 
Vara da Infância e 

Juventude 

CREAS III 

CASM 

CREAS III 



 

SERVIÇOS AÇÕES 

CRAS • Atendimento familiar e quando identificada a demanda encaminhamento para UBS/PSF, conforme ficha de referencia e 
contrarreferência; 
• Acompanhamento Familiar e benefícios; 
• Inserção nos Serviços e programas da Assistência Social quando necessário (Bolsa Família, BPC, Benefícios eventuais, entre 
outros); 
Encaminhamento para a rede socioassistencial e intersetorial; 

CREAS III Acolhida; escuta qualificada; estudo Social; estudo de caso interdisciplinar entre a própria equipe e com a rede de serviços 
socioassistenciais e intersetoriais; diagnóstico socioeconômico; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; 
orientação sociofamiliar;  atendimento psicossocial;  orientação jurídico-social;  referência e contrarreferência; informação, 
comunicação e defesa de direitos;  apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal para os usuários do 
CREAS III; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada;  articulação da rede de serviços 
socioassistenciais;  articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais 
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;  mobilização para o exercício da cidadania a partir da realização de campanhas 
educativas, de sensibilização e orientação à comunidade; trabalho interdisciplinar e intersetorial; elaboração de relatórios e/ou 
prontuários;  estímulo ao convívio familiar, grupal e social;  mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; 
desenvolvimento de capacitações e orientações a comunidades e rede de serviços para identificação de situações de violência e 
procedimentos.  

CENTRO POP Inserção no IRSAS, estudo de casos; 
Encaminha documentação civil para CRAS SANTA CRUZ; 
Encaminha para rede de saúde para tratamento; 
Encaminha para o PRONATEC; 
Articulação com outros serviços de políticas publica assistenciais; 
Realiza o CAD. ÚNICO;  
Encaminha para cidade de origem através do fornecimento de passagem e contato prévio com familiares. 
Cuidados básicos de higiene e alimentação. 

CASA POP Acolhimento, escuta qualificada, inserção no IRSAS, abrigamento de usuários pelo período máximo de trinta dias, onde são 
desenvolvidas atividades de rotinas domésticas, cuidados básicos de higiene e alimentação, oficinas de artesanato. De acordo 
com a necessidade este período pode ser estendido. 

ABORDAGEM 
SOCIAL 

Realiza a abordagem social e encaminha para o CENTRO POP. 

UBS/USF Realiza o acolhimento e encaminha para avaliação médica e posteriormente inserção na rede de saúde mental, nos casos para 
atendimento ambulatorial de psiquiatria e psicologia para o CASM e doença crônica ao CAPS III. 
Realiza visita domiciliar pelo ACS e quando solicitado pela enfermagem e assistente social. 

UPA Atendimento em urgência e emergência; 
Fazem acolhimento de pacientes trazidos pelo SAMU; 
Encaminha para UBS para o atendimento no CASM e nos casos de internamento solicita vaga na central de regulação; 

CASM  



CAPS III - Realiza atendimento a pessoas adultas com transtorno mental crônico, grave e/ou com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de álcool e outras drogas. 

- Atendimento a pacientes encaminhados pelas USF e UBS; 

- Acolhimento porta aberta; 

- Tratamento individual (acolhimento, avaliação psiquiátrica, tratamento medicamentoso, psicoterápico, de orientação e outros).  

- Grupos terapêuticos a pacientes; 

- Grupos de apoio a familiares; 

- Grupos cidadania e educação em saúde; 

- Atendimento à família, através de grupos de apoio/orientação e visitas domiciliares; 

- Ações de educação em saúde, envolvendo o usuário, família e comunidade;  

- Atendimento em oficinas terapêuticas e equoterapia; 

- Encaminhamentos A Secretaria de Esporte e lazer, para atividades de natação, musculação e hidroginástica; 

- Encaminhamentos aos serviços de assistência social, CREAS III, CRAS; Centro POP e outros; 

- Encaminhamentos ao EJA e CBJA; 

- Encaminhamento para trabalho/emprego 

- Encaminhamento a LBV para grupos de convivência, informática, artesanato; 

- Encaminhamento ao Vale Sim para a concessão de passe livre para os dias e horários de atendimento no CAPS e atividades 

complementares; 

- Inserção na Central de leitos nas situações que necessitem de internamento psiquiátrico e, em Comunidades Terapêuticas; 
- Referência para USF/UBS para continuidade de tratamento e acompanhamento familiar;  
- Acolhimento noturno a pacientes vinculados ao serviço.  

EDUCAÇÃO 
MUNICÍPIO 

Atendimento nas escolas de Educação de Jovens e Adultos e encaminhamento para UBS/SAMU. 

EDUCAÇÃO 
ESTADO 

Realiza o encaminhamento para UBS; 

MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

 

ESPORTE  

CULTURA E 
LAZER 

 

 

 

 


