
 
 

 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL 

 

Os Serviços que compõem o Departamento de Saúde Mental do município 

de Paulínia respondem às mais diversas demandas de tratamento para todo e 

qualquer sofrimento psíquico.  É preciso, então, que esses Serviços se organizem, 

se articulem numa rede de atenção e cuidados em saúde mental. 

Portanto, o Departamento de Saúde Mental, desde sua criação em 2009 visa 

à construção e ampliação dessa rede, intensificando especialmente as relações 

inter setoriais com as UBS’s e HMP. 

Quanto aos Serviços propriamente ditos, possuem uma especificidade que 

lhe são próprios, conforme a população aos quais é adscrita, e as diretrizes 

preconizadas pelo SUS e Ministério da Saúde. Eles se dividem em: Ambulatório 

de Adultos, CAPS, Saúde Mental Infantil e CRDQ. 

 

 

AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL ADULTO 

Rua Malavazzi, nºs. 65 e 77 – Jardim Calegaris 

TEL: 3933.1786 / 3874.2213 

 

Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira das 07h00min às 17h00min 

 

 

O ambulatório de Saúde Mental é a porta de entrada para o atendimento em 

saúde mental da população de adultos, que não sejam dependentes de álcool e 

drogas do município. Recebe pacientes encaminhados pelas UBS’s, HMP, outros 

serviços de saúde mental. 

O Ambulatório oferece as seguintes modalidades de atendimento: grupos 

de recepção, grupos terapêuticos, consultas psiquiátricas e de enfermagem e 

psicologia. 



Funciona com duas sedes vizinhas; na primeira realizam-se os grupos e 

atendimentos médicos e de enfermagem; e na segunda reservada ao atendimento 

psicológico. 

Desde 2009 as UBS’s começaram a se tornar integrantes da rede de 

serviços que compõem a Saúde mental, através da parceria Ambulatório SM-

UBS.  

 

Essa parceria conta com a realização de grupos semanais com os pacientes 

nas UBS’s, coordenados por um profissional do Ambulatório de Saúde mental e 

outro da UBS. 

Buscamos essa estratégia não somente com aquele objetivo de “evitar 

práticas medicalizantes e psiquiatrizantes”, de situações de vida desorganizadoras 

e passageiras, angustiantes para qualquer pessoa. 

Acolher com presteza o caso que nos é encaminhado, e ser filtro 

competente para os casos que procuram o ambulatório que não encontraram 

resolutividade devido a sua maior complexidade nos atendimentos realizados na 

atenção primária.  

Garantir o atendimento clínico dos casos mais graves os quais não 

precisariam estar no CAPS para receber um tratamento resolutivo, ou seja, 

aqueles casos cujos laços sociais mantêm-se mais reservados. 

Isso favorece para que o CAPS possa exercer suas atribuições de atenção 

psicossocial sem que precise funcionar como um pronto-atendimento. Daí a  

razão em considerarmos, para o CAPS, um sistema que o dispensasse de ser 

“porta aberta” a qualquer demanda de urgência, que não seja dos seus próprios 

pacientes lá adscritos. 

 

 

 

 



 

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

Rua Malavazzi, nº 74 – Jardim Calegaris 

TEL: 3833.4814 

 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira das 07h00min às 17h00min  

 

O CAPS Paulínia foi inaugurado em janeiro de 2005 e atende a população  

deste município. Até o momento mantém a definição de CAPS I, tendo adscritos 

atualmente 145 pacientes com transtornos mentais graves e persistentes. 

O Caps trabalha com duas diretrizes básicas: o acolhimento das crises agudas, o 

que implica no seu pronto atendimento e numa intensificação da parceria da 

Saúde Mental com o Hospital Municipal de Paulínia; está em andamento a 

implantação de leitos de curta duração com a criação de uma enfermaria 

psiquiátrica  no HMP. A segunda diretriz é o conjunto de práticas denominado 

reabilitação psicossocial. 

Seu objetivo é oferecer acompanhamento clínico e a reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, lazer e moradia, além do exercício dos direitos 

civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários através de atendimentos 

regulares agendados, e atendimentos espontâneos e/ou de emergência. Estes 

últimos caracterizam-se por acolher tanto as crises agudas (urgências 

psiquiátricas), como garantir consulta a pacientes faltosos, ou que necessitem de 

algum tipo de apoio no seu cotidiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAÚDE MENTAL INFANTIL / ADOLESCENTE 

Rua Malavazzi, nº 123 – Jardim calegaris 

TEL: 3844.7133 

  

Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira das 07h00min às 17h00min  

 

  

 É um serviço de atendimento ambulatorial que atende a população do 

município. Sua clientela é formada de crianças e adolescentes menores de 18 

anos, portadores de transtorno mental ou algum tipo de sofrimento psíquico e 

seus familiares. 

 Sua missão é a promoção do desenvolvimento humano da criança e do 

adolescente que sofrem de um transtorno mental, através de ações que visam 

evitar o surgimento, desenvolvimento e a persistência das dificuldades da doença. 

 Tem como objetivos executar a avaliação diagnóstica e elaborar programas 

terapêuticos específicos para cada demanda, propiciar atendimento especializado 

a pacientes autistas em caráter ambulatorial, intervir junto às famílias e/ou 

responsáveis pela clientela, ser referência e suporte para os serviços que 

compõem a rede de cuidados. 

 O Serviço se caracteriza como um ambulatório especializado e recebe a 

clientela referenciada de outros setores da comunidade (UBS, Escola, Conselho 

Tutelar, CETREIM, CRDQ, CAPS, Ambulatório de Adultos, entre outros). Está 

organizado para atender a clientela em um processo composto de quatro etapas: 

acolhimento, grupo de recepção, triagem, avaliação e inserção nos programas de 

tratamento. Este consiste em psicoterapia individual e grupo, grupo operativo, 

grupo educativo, atendimento a pais e mães de autistas, grupo de orientação de 

mães. Realiza ainda suporte à rede de cuidados.  

 



 

 

CRDQ – CENTRO DE REFERÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

Rua Dom Paulo de Tarso Campos, 168 – Vila Bressani 

TEL: 3933.1441 / 3874.4368 

 

Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira das 08h00min às 17h00min  

 

 

É um serviço de atendimento ambulatorial que atende a população adulta e 

infanto-juvenil do município, que buscam atendimento e tratamento para si e seus 

familiares nas diversas formas de dependência química. 

Realiza acolhimento em dois períodos da semana, atendendo aos casos 

novos e àqueles que retornam pelas mais diversas razões, por ex. reentrada no 

serviço para tratamento, por perda de consulta, para medicação e outros. São 

propostos atendimentos individuais para pacientes e familiares nas diversas 

especialidades, grupo de familiares, grupo de tratamento feminino e masculino.  

Oferece medicação fracionada e supervisionada. 

Capacitação no tratamento de tabagismo junto a Rede Ambulatorial de 

Saúde.  

 


