
Realização:

Identificação Dados pessoais gerais do 
sujeito atendido

Território Entendimento do contexto do 
sujeito atendido

Arranjo Familiar -
representação

gráfica

Componentes da família e 
como se relacionam

Queixa/situação/
demanda

Compreender a problemática 
do sujeito atendido

Ações clínicas já 
realizadas

Resgate das ações já 
realizadas e seus efeitos

Avaliação das 
vulnerabilidades

Levantamento dos fatores de 
risco e proteção para o caso

Objetivos da 
intervenção

Objetivos claros que guiarão 
as intervenções. Os objetivos 

devem estar relacionados com 
as necessidades do sujeito 

atendido

Proposta de 
intervenção com 

cronograma

Elencar o que será realizado, 
tempo da intervenção e 
profissional responsável

Profissional de 
referência

Profissional que articula e 
supervisiona o processo 

terapêutico

Reavaliação do 
caso

Rotina para discussão e 
revisão do PTS

Este produto foi confeccionado com o apoio da 

PROEC/UFPR, e faz parte dos produtos

comemorativos do Centenário da UFPR.



Seu Tião* foi sempre um homem 

alegre e de bem com a vida. Casou-se e se 
tornou pai de três filhos. Era um ótimo 
marceneiro.
Começou a ter problemas financeiros e 
familiares após  separação da esposa.
Ia a bares frequentemente, tendo a 
necessidade de beber todos os dias várias 
doses de álcool.
Perdeu o emprego, a dignidade. Foi 
internado inúmeras vezes, porém sempre 
voltava a beber. Uma vez fez tratamento 
no CAPS, porém deixou de ir porque não 
gostava das atividades das quais 
participava.
Depois de várias brigas com familiares, 
sem o amparo de ninguém, saiu de casa e 
foi morar na rua.
Seu Tião perdeu contato com sua família 
há dois anos e durante sua jornada nas 
ruas desenvolveu um transtorno mental, 
devido à sua condição social e alto 
consumo de álcool e drogas.
Tião vem sofrendo  constantemente 
agressões na rua e possui vários 
ferimentos em seu corpo.

O Projeto Terapêutico Singular é um 
dispositivo que guia o trabalho dos 
profissionais do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) para agir sobre cada 
caso, um a um. Deve ser construído 

pelos profissionais em conjunto com o 
sujeito atendido e, preferencialmente, 

com sua família, considerando o 
contexto social,  necessidades e 

vontades do usuário,  de sua família 
e/ou comunidade.

*Caso Fictício

ALGUMAS POSSÍVEIS AÇÕES NO CASO DE 
SEU TIÃO:

Parceria do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) com outros setores
para garantir moradia, educação, proteção
e trabalho a seu Tião.

Atendimentos à família de Tião,
procurando resgatar sua relação familiar;

Encaminhamento e acompanhamento de
Seu Tião a grupos de Geração de Trabalho
e Renda, dentro ou fora do CAPS, com
vistas a retomar suas atividades de
marcenaria e lhe gerar renda – vontades
de Seu Tião;

Contato dos profissionais do CAPS com o
Consultório na Rua para garantir
assistência a Tião na rua, diminuir o uso de
drogas e evitar possíveis agressões;

Contato dos profissionais do CAPS com a
Unidade Básica de Saúde para cuidar das
feridas de Seu João.


