
a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

Os CAPS são serviços de atendimento especializado em saúde

mental, denominados CAPS. Estes se constituem em serviço ambulatorial de

atenção diária, com funcionamento diurno, de segunda a sexta-feira.  

Os Caps são serviços de portas abertas, ou seja, o usuário pode ir

diretamente a estes serviços para iniciar um atendimento em saúde mental.

Cabe esclarecer que o atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial  é

voltado para pessoas com intenso sofrimento mental, como elencado a seguir:

 Psicoses  (alucinações,  delírios,  mudança  muito  brusca  e

incompreensível do comportamento);
 Depressão constante grave;
 Ansiedade constante grave;
 Problemas emocionais constantes e graves que comprometam 

o dia-a-dia do usuário;
 Crianças e adolescentes com alteração importante do 

comportamento ou intenso sofrimento psicológico. 

Os  CAPS  contam  com  equipe  técnica  multiprofissional  e

desenvolvem dentre outros, os serviços abaixo:

a) atendimento individual;

a) atendimento  em  grupos  (psicoterapia,  grupo  operativo,

atividades de suporte social, entre outras);

b) atendimento  em  oficinas  terapêuticas  executadas  por

profissional de nível superior ou nível médio;

c) visitas domiciliares;

b) atendimento à família;

c) atividades  comunitárias  enfocando  a  integração  do  doente

mental na comunidade e sua inserção familiar e social.

Ressaltamos  que  pessoas  em  crise  de  surto  psicótico,  quadro

delirante ou alucinatórios com risco iminente para si ou para terceiros, bem

como, tentativas de suicídio em que haja lesão corporal ou risco à vida; que

precisem de um atendimento médico de urgência e emergência, deverão ser

encaminhadas via SAMU para as Upas ou Hospital de Pronto Socorro João



Paulo II. 

ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL

 CAPSI – INFANTO-JUVENIL:

Público: faixa etária de 05 a 16 anos (transtornos mentais, incluindo
abuso com drogas)

Endereço: Rua Matrinchã – Lagoa (rua lateral ao SESI)

Gerente: Lana Astrê – 99231-5635

 CAPS TRÊS MARIAS: 

Público: adulto (transtornos mentais em geral)

Endereço: Rua Equador com Vieira Caula (próximo à drogaria La
Paz)

Gerente: Cícera Brito – 98462-2190

 CAPSAD: 

Público: 17 anos em diante, usuários de álcool e outras drogas

Endereço: Av. Guaporé com Vieira Caúla

Gerente: Marcelo Tenório – 99207-0365 
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