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Metas 
REFERÊNCIA SRT II Objetivo Meta alcançada 

Contratação de serviços de 
prestação continuados de 
concessionárias 

Manutenção (luz, água, 
telefone e conectividade) 

Meta atingida na sua totalidade 

Suprimento de Material de 
Consumo 

Manter o fornecimento de gás, 
material de limpeza e higiene 
pessoal e enxoval 

Meta atingida na sua totalidade 

Compra de Material 
Permanente 

Mobiliário, eletrodoméstico, 
utensílios domésticos, artigos 
de cama, mesa e banho, bem 
como sua reposição quando 
necessário. 

Meta atingida na sua totalidade 

Residência Terapêutica de 
acordo com as Diretrizes 
estabelecidas. 

Moradia para moradores 
regressos de Instituições 
Psiquiátricas 

Meta atingida na sua totalidade 

Contratação de Recursos 
Humanos 

Cuidadores, técnico de 
enfermagem, supervisor e 
acompanhamento de 
Coordenador do CAPS 

Meta atingida na sua totalidade 

Apresentação do plano anual 
de educação permanente 
que contemple os 
profissionais que atuam na 
residência terapêutica  

Ministrar treinamentos junto à 
equipe estando vinculado a um 
dispositivo ambulatorial com 
apoio matricial em saúde 
mental. 

Tendo em vista o projeto ter 
iniciado no mês anterior a 
finalização deste relatório, 
estamos em processo de 
captação de informações junto 
aos usuários e os órgãos que 
atuam na Saúde Mental para 
definirmos estratégia a ser 
conduzida 

Diretrizes técnico-
operacionais 

Projeto de acompanhamento 
terapêutico de acordo com o 
nível de complexidade do 
cuidado demandado 

Meta atingida na sua totalidade. 
Projeto individualmente 
acompanhado 

Fornecimento de no mínimo, 
3 refeições por dia 

Fornecer nutrição com 
acompanhamento de 
nutricionista 

Meta atingida na sua totalidade – 
sendo oferecidas 05 refeições 
diárias 
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RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 

 
Constitui em uma moradia inserida na comunidade destinada àqueles pacientes 

egressos de internações prolongadas em hospitais psiquiátricos.  

Esse sistema visa a integrar socialmente os indivíduos, permitindo a construção de 

sua autonomia através de um cotidiano que permite o morador, de acordo com suas 

necessidades e capacidades, estudar, trabalhar, realizar atividades domésticas e de 

lazer, enfim ter uma melhor qualidade de vida interagindo com a comunidade com a 

qual convive (BRASIL, 2004).  

 

QUEM PODE SE BENEFICIAR  

 
Portadores de transtornos mentais, egressos de internação psiquiátrica de longa 

permanência em hospitais cadastrados no SIH/SUS, que permanecem no hospital 

por falta de alternativas que viabilizem sua reinserção no espaço comunitário. 

Egressos de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em 

conformidade com decisão judicial (Juízo de Execução Penal).  

 
 

Articulação das Leis e Cuidados aos Portadores de Transtorno Mentais 

 
Existe uma articulação das leis e portarias no sentido de direcionar recursos e 

atenção para ações no território, estimulando a inserção e a realização de cuidados 

aos portadores de transtorno mental na comunidade. 
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REGULAMENTAÇÃO DOS SRTs 

 

Lei Federal n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde 

mental (especialmente artigo 5º). 

Lei n.º 10.708/2003, que institui o auxílio reabilitação para pacientes egressos de 

internações psiquiátricas (Programa De Volta Para Casa). 

Diretrizes de redução de leitos constantes nas Portarias GM n.º 52 e 53/2004, do 

Ministério da Saúde, que estabelecem a redução progressiva de leitos psiquiátricos 

no País. 

Portaria n.º 106/2000, do Ministério da Saúde, que introduz os Serviços 

Residenciais Terapêuticos no SUS para egressos de longas internações, sendo 

essas devendo estar inseridas em espaços urbanos e vinculadas aos serviços 

ambulatoriais especializados em saúde mental, devendo contar com uma equipe 

multiprofissional com capacitação e experiência em reabilitação psicossocial.  

Portaria n.º 1.220/2000, que regulamenta a portaria 106/2000, para fins de cadastro 

e financiamento no SIA/SUS. 

 

FINANCIAMENTO E FATURAMENTO 

 
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) 

Com estes recursos, os municípios proverão infra-estrutura e acompanhamento 

necessários aos usuários, por meio de sua rede de saúde mental. 

 

 

QUAIS SÃO OS TIPOS DE SRTs EXISTENTES? 

 

SRT I – O acompanhamento na residência é realizado conforme recomendado nos 

programas terapêuticos individualizados dos moradores e também pelos Agentes 
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Comunitários de Saúde do PSF, quando h o u v e r. Devem ser desenvolvidas, junto 

aos moradores, estratégias para obtenção de moradias definitivas na comunidade. 

É necessário apenas a ajuda de um cuidador (pessoa que recebe capacitação para 

este tipo de apoio aos moradores: trabalhador do CAPS, do PSF, de alguma 

instituição que faça esse trabalho do cuidado específico ou até de SRTs que já 

pagam um trabalhador doméstico de carteira assinada com  recursos do De Volta 

Para Casa).  

 

SRT II – Em geral, cuidamos de nossos velhos, doentes e/ou dependentes físicos, 

inclusive com ajuda de profissionais: o SRT II é a casa dos cuidados substitutivos 

familiares desta população institucionalizada, muitas vezes, por uma vida inteira. 

O suporte focaliza-se na reapropriação do espaço residencial como moradia e na 

inserção dos moradores na rede social existente. Constituída para clientela  

 
 

Novo Olhar do Município de Franco da Rocha no Acolhimento do Serviço de 

Residência Terapêutica (SRT) Tipo II. 

 
A Prefeitura de Franco da Rocha em parceria com o Instituto Alpha de Medicina para 

Saúde em consonância com os princípios da reforma psiquiátrica conforme 

preconizado na Portaria 106/2000 que regulamenta a criação de SRT, implementou 

em 28 de setembro de 2017 o Serviço de Residência Terapêutica  Tipo II - SRT de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo censo de 2010 realizado pelo DRS I / SP 

(Departamento Regional de Saúde da Grande SP ). 

O Objetivo é de integrar socialmente os indivíduos, permitindo a construção de sua 

autonomia através de um cotidiano que permite o morador, de acordo com suas 

necessidades e capacidades, estudar, trabalhar, realizar atividades domésticas e de 

lazer, enfim ter uma melhor qualidade de vida interagindo com a comunidade com a 

qual convive (BRASIL, 2004). 
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A construção de um espaço com a escuta qualificada para essa população alvo 

exige uma equipe com perfil acolhedor e motivado para exercer o papel de 

facilitadores no desenvolvimento da autonomia de cidadãos e cidadãs que um dia 

foram excluídos da sociedade. 

 

Composição da Equipe multidisciplinar 

 

Quadro 1 – Número de funcionários da equipe do Serviço Residencial 
Terapêutico – SRT por Função:  

 
 
 

Função Quantidade Competência 

Cuidador de 
Saúde (CBO: 

5162-20) 
5 

1. Portaria Nº 857, DE 22 DE AGOSTO DE 2012 

Ações de acompanhamento no campo da desinstitucionalização 
e da reabilitação psicossocial, com foco no resgate cuidadoso 
das dimensões do morar, propiciando a construção de um 
espaço promotor de autonomia e ressignificação cotidiana. 
Devem oportunizar vivências de escolhas, protagonismo na 
caracterização dos espaços, resgate da convivência 
comunitária e reinserção social (trabalho, lazer, educação, entre 
outros), sempre de forma articulada à rede de saúde disponível 
no território.  

Técnico de 
Enfermagem em 
Saúde Mental 

(CBO: 3222‐20) 

1 

 
 
* Participar do planejamento da proposta terapêutica de 
atendimento às pessoas em sofrimento psíquico e/ou uso 
prejudicial de álcool e drogas.                                                                                                                
* Inter-relações Funcionais com outras ocupações (Enfermeiro, 
Médico, Psicólogo, Terapeuta ocupacional, Educador físico, 
Assistente social e ACS).                                                                                       
* Contribuir na elaboração e execução de projetos terapêuticos 
singulares 
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Função Quantidade Competência 

Supervisora 
Residência 
Terapêutica 
(CBO: 4101-05) 

1 

* Participar do planejamento da proposta terapêutica de 
atendimento às pessoas em sofrimento psíquico.                                                            
* Inter-relações Funcionais com outras ocupações (Enfermeiro, 
Médico, Psicólogo, Terapeuta ocupacional, Educador físico, 
Assistente social e ACS).                                                                                                                      
* Contribuir na elaboração e execução de PTS. [1]                                           
* Supervisionar entrada e saída de estoque de alimentos.                         
* Elaboração do cardápio juntamente com Coordenador e 
moradores. 

 

 

Equipe Multidisciplinar e Escuta Qualificada na Atenção a 

Integralidade do Cuidado dos Moradores da SRT. 

 

A partir da IX Conferência Nacional de Saúde em 1992, o tema humanização 

vem passando por discussões, sendo instituída a Política Nacional de Humanização 

(PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS), operacionalizada através do resgate dos 

fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde, reconhecendo os gestores, 

trabalhadores e usuários como sujeitos ativos e protagonistas das ações de saúde 

(1). 

A escuta qualificada conceituada pelos sujeitos traz, sua essência, ou seja, 

mostra adesão aos conceitos e pressupostos advindos da PNH. É preciso ouvir na 

sua Integralidade. 

A Escuta Qualificada significa, num primeiro momento, acolher toda queixa. 

Mais do que isto, é preciso ajudá-lo a reconstruir/resignificar(e respeitar) os motivos 

que ocasionaram o seu adoecimento e as correlações que estabelece entre o que 

sente e a vida – as relações com seus afetos e desafetos. Pode não ser possível 

fazer uma escuta detalhada o tempo todo, mas é possível o olhar para estes 

moradores que foram excluídos um dia da sociedade, neste contexto, saber fazer 
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escutas qualificadas refere-se às habilidades que definem as dimensões de 

competência. Habilidades essas, esperadas dos profissionais de saúde para que se 

obtenha um desempenho direcionado para a aplicação produtiva do conhecimento 

em questão, sem preconceitos e sem discriminação.  

 

 

Quadro dos moradores da SRT - Unidade 1 

 

NOME COMPLETO 
CIDADE DE 

ORIGEM 
HOSPITAL DE ORIGEM DATA DE DESINST 

Antonio Rosas 
Satílio 

São Paulo -SP 
Hospital Psiquiátrico Do 
Juquery e Fazenda São 
Roque. 

10/11/2016 

Cosme Galdino de 
Souza 

São Miguel-RN 
Sanatorinho S3 Campos 
do Jordão e Fazenda 
São Roque. 

10/11/2016 

Guiberto de Souza São Paulo -SP 
Hospital psiquiátrico 
Vera Cruz Sorocaba 

10/05/2017 

João Pinheiro 
Bom Jesus dos 
Perdões -SP 

Hospital Psiquiátrico Do 
Juquery e Fazenda São 
Roque. 

10/11/2016 

José Francisco 
Russi 

Viçosa -MG 
Hospital Psiquiátrico Do 
Juquery e Fazenda São 
Roque. 

10/11/2016 

José Pereira do 
Nascimento 

Cunha -SP 
Hospital Do Juquery e 
Fazenda São Roque. 

10/11/2016 

Lauro Estanislau.da 
Silva 

Cunha -SP Fazenda São Roque 10/11/2016 
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Moacir Paulo 
Raimundo 

Itanhaém -SP 
Hospital Psiquiátrico Do 
Juquery e Fazenda São 
Roque. 

10/11/2016 

Waltemir Irineu dos 
Reis 

São Paulo -SP 
Hospital Psiquiátrico Do 
Juquery e Fazenda São 
Roque. 

10/11/2016 

 

Obs.: Os moradores que residem na Residência Terapêutica 1 

Rua Zanela e Alves, 146 – Franco da Rocha/SP 

 

 

Segue abaixo planilha dos moradores que recebem Benefícios 

DE VOLTA PARA CASA 

 

O objetivo deste programa é contribuir efetivamente para o processo de inserção 

social dessas pessoas, incentivando a organização de uma rede ampla e 

diversificada de recursos assistenciais e de cuidados, facilitadora do convívio social, 

capaz de assegurar o bem-estar global e estimular o exercício pleno de seus direitos 

civis, políticos e de cidadania. 

Além disso, o De Volta para Casa atende ao disposto na  Lei 10.216 que determina 

que os pacientes longamente internados ou para os quais se caracteriza a situação 

de grave dependência institucional, sejam objeto de política específica de alta 

planejada e reabilitação psicossocial assistida. 

O auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pelo Programa de Volta para Casa, 

também tem um caráter indenizatório àqueles que, por falta de alternativas, foram 

submetidos a tratamentos aviltantes e privados de seus direitos básicos de 

cidadania. 

 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=232459&titulo=LEI%2010216%20de%2006/04/2001%20%20-%20LEI%20ORDIN%C3%81RIA
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BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 

 

O Benefício de Prestação Continuada tem caráter assistencial e é regido pela Lei n. 

8.742/93, denominada LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social). 

O BPC é um direito dos cidadãos brasileiros, que atendem aos critérios da lei e que 

dele necessitam. O valor do BPC é de um salário mínimo, pago por mês às pessoas 

idosas e/ou com deficiência que não podem garantir a sua sobrevivência, por conta 

própria ou com o apoio da família. 

 

 

Quadro dos moradores beneficiários da SRT – Unidade 1 

 

Os moradores começaram a receber o benefício antes da 

desinstitucionalização, quando ainda estavam internados na Fazenda São 

Roque. A família do Guilberto de Souza não sabe informar a data do início.  

 

 
NOME BENEFÍCIO INÍCIO DO RECEBIMENTO DATA DE 

RECEBIMENTO 

Antonio Rosas 

Satílio 

BPC DESCONHECIDO BCP - DIA 04 

Cosmo Galdino de 

Souza 

BPC DESCONHECIDO BCP - DIA 09 

Guiberto de Souza BPC e Curador: Lucia B. 

de Macedo 

     DESCONHECIDO BCP - DIA 30 

João Pinheiro BPC e De volta para casa DESCONHECIDO BCP - DIA 24 

VOLTA P CASA – DIA 

20 

José Francisco 

Russi 

BPC e De volta para casa DESCONHECIDO BCP - DIA 27 

VOLTA P CASA – DIA 

20 
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José Pereira do 

Nascimento 

BPC e De volta para casa DESCONHECIDO BCP - DIA 02 

VOLTA P CASA – DIA 

20 

Lauro Estanislau da 

Silva 

BPC  DESCONHECIDO BCP - DIA 27 

 

Moacir Paulo 

Raimundo 

BPC e De volta para casa DESCONHECIDO BCP - DIA 29 

VOLTA P CASA – DIA 

20 

Waltemir Irineu dos 

Reis 

BPC e De volta para casa  DESCONHECIDO BCP - DIA 02 

 

O contrato deu início no dia 28 de setembro, porém as atividades assistenciais 

começaram no dia 01 de novembro. Esse período entre 28 de setembro à 01 de 

novembro deu-se para compra de mobiliários, contratações de RH e demais 

providências para adequação da Residência. 

 

      

SEGUE ABAIXO RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

Das funções dos cuidadores: 

Atuou com carga horária de 12x36; 

Iniciaram suas atividades e passaram por adaptações de suas funções;        

Trabalharam o vínculo com os moradores; 

Realizaram atividades lúdicas; 

Realizado cuidados intensivos com o morador Guilberto; 

Realizaram junto com os moradores os enfeites para o Natal; 

Realizado ceia de natal e Ano Novo na residência. 
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Das funções do supervisor: 

Atuou com carga horária de 20h semanais; 

Realizou o trabalho junto aos moradores voltado para reabilitação psicossocial dos 

moradores com transtornos mentais requerendo visita clínica na construção das 

ações; 

Exerceu a função de supervisão e organização do processo de trabalho dos 

colaboradores, do dia a dia da residência; 

Estabeleceu mecanismos de controle de recursos oriundos dos benefícios dos 

moradores; 

Interlocução dos moradores em lojas de conveniências e farmácias; 

Conversas constantes com o José Pereira do Nascimento sobre a importância do 

uso contínuo e correto das medicações, pois o mesmo se recusa a tomá-los; 

Tentado localizar os familiares de Waltemir mas sem sucesso; 

Acompanhamento dos moradores em caminhadas na vizinhança; 

Conduziu o morador Guilberto no processo de desinstiucionalização no CAPS 

através de atividades; 

Acompanhou os moradores em caminhadas na vizinhança;  

Acompanhamento da internação do morador Guilberto no CAISM; 

Atuou na dinâmica de cada morador e as suas relações na residência; 

Atuou como interlocutor do cuidado Juno a diferentes atores: CAPS, médicos de 

diferentes especialidades, justiça, instituições sociais e financeiras, entre outras. 
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Das funções do Técnico de enfermagem: 

Atuou com carga horária de 30h semanais; 

As ações junto aos moradores foram realizadas com a supervisão do enfermeiro do 

CAPs; 

A administração das medicações foram feitas pelo enfermeiro do CAPS, separados 

semanalmente para cada morador e entregues na reidência.  

 

COMPOSIÇÃO DOS MORADORES: 

A Residência Terapêutica do Tipo II com capacidade para 10 moradores, nesse 

período atendeu 09 moradores. 

Observação; Todos os moradores com exceção do morador Guilberto possuem a 

liberdade de ir e vir e usufruem seu benefício com liberdade. 

Todos recebem orientações quanto aos cuidados nutricionais.  

 

 

ENCAMINHAMENTO PARA EXAMES E CONSULTAS – SRT I 

MORADOR CONSULTA LOCAL DIA 

 

JOÃO PINHEIRO 

CLÍNICO 

OFTALMOLOGISTA 

 

UBS 

SACOMÃ 

UPA 

13/12 

13/12 

 

JOSÉ PEREIRA DO 

NASCIMENTO 

CLÍNICO UBS 13/12 

WALTEMIR IRINEU 

DOS REIS 

OFTALMOLOGISTA 

OTORRINOLARINGOLOGISTA 

NEUROLOGISTA 

SACOMÃ  
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LAURO STANESLAU 

DA SILVA 

CLÍNICO UBS 13/12 

 

Rotina administrativa 

O Instituto Alpha acompanha com frequência a prestação dos serviços dos 

colaboradores, bem como a rotina dos moradores sempre prezando pelo bem estar 

de todos.  

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE DESCANSO E LASER 
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ATIVIDADES LÚDICAS E OFICINAS NO CAPS 
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FESTIVIDADES DE NATAL 
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Resignificar a vida com amor, atenção e Integralidade faz parte do conteúdo 

humano em respeito a dignidade do cidadão e cidadã de direito. 

Diante das metas estabelecidas no contrato e os resultados aqui apresentados, 

podemos definir que as metas foram realizadas na sua totalidade e mais que isso, a 

experiência acumulada nesse processo constitui ferramentas imprescindíveis para o 

próximo período de execução. Nada mais a acrescentar para este momento, 

finalizamos o presente relatório anual referente ao Contrato de Gestão 003/2017. 

 

 

 

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE 

 


