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Apresentação 

A Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) é um programa desenvolvido pela Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde (MS), que 
cria condições para o funcionamento de uma rede colaborativa de instituições acadêmicas e 
serviços de saúde e gestão do SUS, destinada a atender as necessidades de formação e educação 
permanente do Sistema Único de Saúde seguindo um modelo de programa interfederativo.

A Universidade Federal do Maranhão – UFMA, por meio da UNA-SUS, e em parceria com 
o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-FMUSP), 
estão associando as tecnologias educacionais interativas e os recursos humanos necessários para 
disponibilizar a este curso ferramentas educacionais de alta qualidade, que auxiliem e enriqueçam 
o dinamismo do ensino e da aprendizagem. 

Este livro faz parte do Curso de Especialização em Saúde Mental, disponibilizado no modelo 
Ensino a Distância (EaD), destinado aos profissionais de saúde que atuam no CAPS, PSF, NASF e 
nos demais dispositivos da Rede de Assistência a Saúde Mental do SUS. É uma iniciativa pioneira 
que abrange diversas áreas da Saúde Mental, utiliza tecnologias educacionais como ferramentas 
de aprendizado para disponibilizar um programa de qualificação profissional, contribuindo, 
no exercício de sua prática, novas habilidades e competências adequadas as novas demandas 
profissionais.

A rede colaborativa, proposta pela UNA-SUS, é uma rede compartilhada de apoio presencial 
e a distância, responsável pelo processo de aprendizagem em serviço e intercâmbio de informações 
acadêmicas que objetiva a certificação educacional compartilhada. Dessa forma, é possível levar 
a cada profissional de saúde oportunidades de novos aprendizados com a utilização de material 
auto-instrucional, cursos livres e de atualização, cursos de aperfeiçoamento, especialização e até 
mesmo mestrados profissionais.  

Esperamos que você, leitor, aprecie este material que foi elaborado visando, especialmente, 
o seu aperfeiçoamento profissional. Vamos juntos construir uma nova era de Saúde Mental. 

Seja bem-vindo a este curso!

Ana Emília Figueiredo  de Oliveira, Ph.D.
Coordenadora Geral UNA-SUS/UFMA

Christiana Leal Salgado, MSc
Coordenadora dos Cursos- Saúde Mental UNA-SUS/UFMA
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GESTão E PACTuAÇÕES
 A consolidação da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira exige negociações e pactuações 
sucessivas entre gestores (municipais, estaduais 
e federais), prestadores de serviços e controle 
social. O cenário privilegiado desse denso 
progresso de negociação são as “comissões 
intergestores bipartite (municípios e estados) 
e tripartite” (Ministério da Saúde, estados e 
municípios) e os Conselhos Comunitários de 
Saúde (BRASIL, 2004b).
 A experiência do Colegiado de 
Coordenadores de Saúde Mental – instância 

coletiva e participativa de gestão, instituída 
em 2003, e a necessidade de consolidar 
mecanismos de aperfeiçoamento da gestão 
tripartite da Política de Saúde Mental, sob os 
princípios da Reforma Psiquiátrica, permitiu, 
em dezembro de 2010, a oficialização do 
Colegiado Nacional de Coordenadores de 
Saúde Mental como instância formal de gestão 
colegiada da PNSM, através da Portaria GM 
3.796/10 (BRASIL, 2011). Veja abaixo quem são 
os participantes do colegiado:

uNIdAdE 1

Coordenadores 
Estaduais e das 

Capitais

Coordenadores 
dos municípios

Instâncias do 
SUS

Instâncias do 
Ministério da 

Saúde

Municípios com mais de 250.000 
habitantes e  com mais de 300 

leitos de hospital psiquiátrico 
e/ou em processo de 

desinstitucionalização.

CONASS, 
CONASEMS, 
COSEMS 
estaduais e CNS

 oBS: Consideram-se como Instâncias do Ministério da Saúde: Atenção Básica; 
Regulação; Saúde da Criança, do Adolescente, da Mulher, da Pessoa com deficiência, do 
Idoso e no Sistema Penitenciário; HumanizaSuS; PN/dSTAids e outras.

 Após a IV Conferência Nacional de Saúde 
Mental - Intersetorial (IV CNSMI), realizada 
em 2010, passaram a participar também os 
representantes intersetoriais, que antes eram 
somente convidados: Secretaria de Direitos 
Humanos; Ministério da Justiça; Secretaria 
Nacional de Economia Solidária; Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
e Ministérios da Cultura e da Educação. Esta 
nova composição do Colegiado foi formalizada 
pela portaria 3.796/10, que determina que o 
Colegiado deverá reunir-se presencialmente 
pelo menos 2 vezes ao ano (BRASIL, 2011).
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A gestão federal da PNSM articula-se através 
de mecanismos regulares e permanentes, e 
não apenas através do Colegiado Nacional de 
Coordenadores – com instâncias de gestão nos 
municípios, microrregiões, estados e Distrito 
Federal, as quais, por sua vez, participam 
dos colegiados de gestão do SUS em seus 
respectivos âmbitos” (BRASIL, 2011). 
 

Nos últimos anos também entrou em atuação 
o Comitê Gestor da Política de Atenção Integral 
à Saúde Mental das Populações Indígenas que 
passará a enfrentar a complexa questão dos 
transtornos mentais no contexto indígena em 
contato com a recente Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (SESAI), criada no âmbito do 
Ministério da Saúde para coordenar e executar 
o processo de gestão do Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena em todo o território nacional. 
A Portaria 2.759 estabelece as Diretrizes Gerais 
para a Política de Atenção Integral à Saúde 
Mental das Populações Indígenas (BRASIL, 
2011).

!
No tema da educação e 
formação permanente em 
saúde, destacam-se, além 
do aumento da oferta de 
ações formadoras, inovações 

extremamente importantes, como o apoio 
supervisionado e articulado aos programas 
de residência (PROResidência); as ações de 
ensino a distância (UNASUS); as ‘Escolas’ de 
Supervisores e de Redução de Danos; e o 
Programa de Educação pelo Trabalho – PET 
Saúde Mental (BRASIL, 2011).

CoMPoSIÇão E ESTRuTuRAÇão dA REdE dE CuIdAdoS NA CoMuNIdAdE
 Antes de explorar sobre a composição 
e estruturação da rede de cuidados na 
comunidade, é válido destacar alguns conceitos 
fundamentais! 

•	 Rede
 A rede de atenção à saúde mental, 
composta por Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), 
Centros de Convivência, Ambulatórios de Saúde 
Mental e Hospitais Gerais, caracteriza-se por ser:

A rede de atenção à saúde mental do SUS 
define-se, assim, como de base comunitária. 
É, portanto, fundamento para a construção 
desta rede a presença de um movimento 
permanente, direcionado para os outros 
espaços da cidade, em busca da emancipação 
das pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 
2004b). 
 O papel dos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacional de Saúde, assim como das 
Conferências de Saúde Mental, é por excelência 
garantir a participação dos trabalhadores, 
usuários de serviços de saúde mental e 
seus familiares nos processos de gestão do 
SUS, favorecendo, assim, o protagonismo 
dos usuários na construção de uma rede 

uNIdAdE 2

Essencialmente 
pública

Com controle social 
�scalizador e gestor no 

processo de consolidação 
da Reforma Psiquiátrica 

De base 
municipal
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O território é a designação 
não apenas de uma área 

geográ�ca 

Mas, envolve as pessoas, 
instituições, redes e cenári-
os nos quais se dão a vida 

comunitária. 

de atenção à saúde mental. De fato, são as 
Conferências Nacionais de Saúde Mental, e em 
especial a III Conferência Nacional de Saúde 
Mental, realizada em 2001, que consolidam a 
Reforma Psiquiátrica como política oficial do 
SUS e propõem a conformação de uma rede 
articulada e comunitária de cuidados para as 
pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 
2004b). 

•	 Território
 Assim, trabalhar no território não 
equivale a trabalhar na comunidade, mas a 
trabalhar com os componentes, saberes e 
forças concretas da comunidade, que propõem 
soluções, apresentam demandas e podem 
construir objetivos comuns. 

O território deve ser considerado em suas 
divisões jurídicas e políticas, suas heranças 
históricas e seus aspectos econômicos e 
normativos. É nele que se processa a vida 
social e nele tudo possui interdependência, 
acarretando, no seu âmbito, a fusão entre o local 
e o global. Como decorrência, as equipes de 

SF precisam conhecer a realidade do território 
em suas várias dimensões, identificando as 
suas fragilidades e possibilidades, figurando-a 
como algo vivo e dinâmico (BRASIL, 2004b).

•	 Autonomia
 

É a articulação em rede de diversos 
equipamentos da cidade, e não apenas de 
equipamentos de saúde, que pode garantir 
resolutividade e promoção da autonomia e 
da cidadania das pessoas com transtornos 
mentais (BRASIL, 2004b). 

•	 Interdisciplinaridade

 Disciplinas implicam condutas, 
valores, crenças, modos de relacionamento 
que incluem tanto modos de relacionamento 
humano quanto modos de relação entre 
sujeito e conhecimento. 

A interdisciplinaridade envolve relações de 
interação dinâmica entre saberes. “No projeto 
interdisciplinar, não se ensina nem se aprende: 

	 Trabalhar	 no	 território	 significa	 resgatar	 todos	 os	 saberes	 e	
potencialidades dos recursos da comunidade, construindo coletivamente 
as soluções, a multiplicidade de trocas entre as pessoas e os cuidados em 
saúde mental. É a ideia do território, como organizador da rede de atenção à 
saúde mental, que deve orientar as ações de todos os seus equipamentos. 

!
Trabalhar no território signifi-
ca resgatar todos os saberes e 
potencialidades dos recursos 
da comunidade, construindo 

coletivamente as soluções, a multiplicidade 
de trocas entre as pessoas e os cuidados em 
saúde mental. É a ideia do território, como 
organizador da rede de atenção à saúde 
mental, que deve orientar as ações de todos 
os seus equipamentos. 

Autonomia

Capacidade em 
autodeterminar-se nas 

diferentes atividades do 
dia-a-dia. 

Interdisciplinaridade

É o trabalho em que as 
diversas ações, saberes e 

práticas se 
complementam.

Glossário

O prefixo “inter” indica movi-
mento ou processo instalado 
tanto “entre” quanto “dentro” 
das disciplinas. 
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de atenção à saúde mental. De fato, são as 
Conferências Nacionais de Saúde Mental, e em 
especial a III Conferência Nacional de Saúde 
Mental, realizada em 2001, que consolidam a 
Reforma Psiquiátrica como política oficial do 
SUS e propõem a conformação de uma rede 
articulada e comunitária de cuidados para as 
pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 
2004b). 

•	 Território
 Assim, trabalhar no território não 
equivale a trabalhar na comunidade, mas a 
trabalhar com os componentes, saberes e 
forças concretas da comunidade, que propõem 
soluções, apresentam demandas e podem 
construir objetivos comuns. 

O território deve ser considerado em suas 
divisões jurídicas e políticas, suas heranças 
históricas e seus aspectos econômicos e 
normativos. É nele que se processa a vida 
social e nele tudo possui interdependência, 
acarretando, no seu âmbito, a fusão entre o local 
e o global. Como decorrência, as equipes de 

	 Trabalhar	 no	 território	 significa	 resgatar	 todos	 os	 saberes	 e	
potencialidades dos recursos da comunidade, construindo coletivamente 
as soluções, a multiplicidade de trocas entre as pessoas e os cuidados em 
saúde mental. É a ideia do território, como organizador da rede de atenção à 
saúde mental, que deve orientar as ações de todos os seus equipamentos. 

vive-se, exerce-se”. Ela deve ser entendida 
também como uma “atitude de permeabilidade 
aos diferentes conhecimentos que podem 
auxiliar o processo de trabalho e a efetividade 
do cuidado num determinado momento e 
espaço” (BRASIL, 2009). 

•	 Intersetorialidade

 O conceito ampliado de saúde e o 
reconhecimento de uma complexa rede de 
condicionantes e determinantes sociais da 
saúde e da qualidade de vida exigem dos 
profissionais e equipes um trabalho articulado 

com redes/instituições que estão fora do seu 
próprio setor. 

 Essa forma de trabalhar, governar e 
construir políticas públicas favorece a superação 
da fragmentação dos conhecimentos e das 
estruturas sociais, para produzir efeitos mais 
significativos na saúde da população (BRASIL, 
2009).

Interdisciplinaridade

É o trabalho em que as 
diversas ações, saberes e 

práticas se 
complementam.

CoMPoNENTES dA REdE dE ATENÇão EM SAÚdE MENTAl
 Nesta unidade estudaremos instituições 
e estratégias que compõem a Rede de Atenção 
à Saúde Mental. 

•	Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS);

•	Unidades Básicas de Saúde;
•	Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF);
•	Unidade Psiquiátrica em Hospital 

Geral;
•	Cooperativas/Associações/Economia 

Solidária;
•	Centros de Convivência e Cultura;
•	Cooperativas Sociais (Lei Nº 9.867, de 

10 de novembro de 1999);
•	Hospital Psiquiátrico Especializado;
•	Unidade de Emergência Psiquiátrica.

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
 É um serviço ambulatorial de 
referência e tratamento para pessoas que 
“sofrem de transtornos mentais, realizando o 
acompanhamento clínico e a reinserção social 
dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 
exercício dos direitos civis e fortalecimento 
dos laços familiares e comunitários” (BRASIL, 
2004a).
                                            

•	 Prestar atendimento em regime de aten-
ção diária;

•	Gerenciar os projetos terapêuticos ofere-
cendo cuidado clínico eficiente e persona-
lizado;

uNIdAdE 3

A Rede de 
Atenção à 

Saúde Mental é 
composta por:   o

bjetivos do CAPS
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Equipe mínima (12 profissionais)
• 6 de nível médio – técnico 
ou auxiliar em enfermagem, 
técnico administrativo, técnico 
educacional, artesão;
• 6 de nível superior – médico 
psiquiatra, enfermeiro com 
formação em saúde mental.
- As demais vagas seriam 
divididas entre psicólogo, 
assistente social, terapeuta 
ocupacional ou pedagogo etc. 

•	 Promover a inserção social dos usuários 
através de ações intersetoriais que envol-
vam educação, trabalho, esporte, cultura e 
lazer, montando estratégias conjuntas de 
enfrentamento dos problemas. Os CAPS 
também têm a responsabilidade de orga-
nizar a rede de serviços de saúde mental 
de seu território;

•	Dar suporte e supervisionar a atenção à 
saúde mental na rede básica, no PSF (Pro-
grama de Saúde da Família) e no PACS 
(Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde);

•	 Regular a porta de entrada da rede de as-
sistência em saúde mental de sua área;

•	Coordenar junto com o gestor local as ati-
vidades de supervisão de unidades hos-
pitalares psiquiátricas que atuem no seu 
território;

•	Manter atualizada a listagem dos pacien-
tes de sua região que utilizam medicamen-
tos para a saúde mental” (BRASIL, 2004a).

Modalidades e características
 De acordo com o Ministério da Saúde, “os 
CAPS se diferenciam pelo porte, capacidade de 
atendimento e clientela atendida. Organizam-
se no país de acordo com o perfil populacional 
dos municípios brasileiros”. 
Confira a seguir as modalidades do CAPS, com 
suas respectivas características:

CAPS I:  são os Centros de Atenção 
Psicossocial de menor porte
Nesta modalidade, os Centros ão capazes de 
oferecer uma resposta efetiva às demandas de 
saúde mental em municípios com população 
entre 20.000 e 70.000 habitantes. 

Equipe mínima (9 profissionais)
• 4 de nível médio – técnico ou 
auxiliar em enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional 

e artesão;
• 5 de nível superior – sendo 
obrigatórios médico com formação 
em saúde mental e enfermeiro, 
- As demais vagas seriam divididas 
entre psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional ou pedagogo 
etc. 

Os CAPS I têm como clientela adultos com 
transtornos mentais severos e persistentes e 
transtornos decorrentes do uso de álcool e 
outras drogas. Funcionam durante os cinco 
dias úteis da semana, das 8h às 18h, e têm 
capacidade para o acompanhamento de cerca 
de 240 pessoas por mês (BRASIL, 2004b).

CAPS II: são serviçoes de médio porte
Os serviços do CAPS II dão cobertura a 
municípios com população entre 70.000 e 
200.000 habitantes. Funcionam durante os 
cinco dias úteis da semana, das 8h às 18h; 
podendo ter um terceiro período até as 21h. 
Sua capacidade de acompanhamento é de 
cerca de 360 pessoas por mês (BRASIL, 2004b).
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CAPS III: são os serviços de maior porte da 
rede CAPS
Previstos para dar cobertura aos municípios 
com mais de 200.000 habitantes, funcionam 
durante 24 horas em todos os dias da 
semana e em feriados. Com no máximo cinco 
leitos, o CAPS III realiza, quando necessário, 
acolhimento noturno (internações curtas, de 
algumas horas a no máximo 7 dias). 

 

Estes serviços têm capacidade para realizar o 
acompanhamento de cerca de 450 pessoas por 
mês (BRASIL, 2004b). 

CAPSi: especializados no atendimento de 
crianças e adolescentes
O CAPSi atende o público infanto-juvenil 
com transtornos mentais, geralmente são 
equipamentos necessários para dar resposta 
à demanda em saúde mental em municípios 
com mais de 2000.000 habitantes. Funcionam 
durante os cinco dias úteis da semana, 
podendo funcionar em um terceiro período 
até as 21 h. Tem capacidade para realizar o 
acompanhamento de cerca de 180 crianças e 
adolescentes por mês. 

 

 Visando ao fortalecimento das 
diferentes iniciativas e diante da necessidade 
de concentrar esforços no campo da Atenção 
em Saúde Mental Infanto-Juvenil e de otimizar 
as ações propostas e desenvolvidas pelos 
diferentes setores governamentais e não 
governamentais, o Ministério da Saúde, por 
meio da Portaria GM n.° 1.608, de 3 de agosto 
de 2004, institui o Fórum Nacional de Saúde 
Mental Infanto-juvenil. 
 Propõe-se que este Fórum esteja 
calcado na intersetorialidade e na constituição 
de redes de atenção como diretrizes gerais 
norteadoras de uma política de atenção em 
saúde mental da criança e do adolescente, 
tornando-se dessa forma um importante 
instrumento de gestão nesta área, no âmbito 
federal (BRASIL, 2005).
 O Ministério da Saúde assegura que 
“os serviços infanto-juvenis, em particular os 
de base territorial e voltados para a atenção 
intensiva, deverão seguir as seguintes diretrizes 
operacionais em suas ações de cuidado:
 

Equipe mínima (16 profissionais)
• 8 de nível médio;
• 8 de nível superior – dois médicos 
psiquiatras, um enfermeiro com 
formação em saúde mental.
- As demais vagas seriam divididas 
entre psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional ou pedagogo 
etc. Além da equipe noturna e de final 
de semana.

Equipe mínima (11 profissionais)
• 5 de nível médio;
• 6 de nível superior – médico 
psiquiatra, neurologista ou pediatra 
em formação em saúde mental e 
um enfermeiro;
- As demais vagas seriam divididas 
entre psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional ou pedagogo 
etc. (BRASIL, 2004b).

!
•	Reconhecer	aquele	que	ne-
cessita e/ou procura o serviço 
– seja a criança, o adolescen-
te ou o adulto que o acompa-
nha , como o portador de um 
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CAPSAd: atende pessoas que fazem uso 
prejudicial de álcool e outras drogas

O CAPSAd são equipamentos especializados 
previstos para cidades com mais de 200.000 
habitantes, ou cidades que, por sua localização 
geográfica (municípios de fronteira ou parte 
de rota de trafico de drogas) ou cenários 
epidemiológicos importantes, necessitam deste 
serviço para dar resposta efetiva à demandas 
de saúde mental. Funcionam durante os cinco 
dias úteis da semana, podendo funcionar em 
um terceiro período até às 21h. Tem capacidade 
para realizar o acompanhamento de cerca de 
240 pessoas por mês. 

 A necessidade de definição de 
estratégias específicas de enfrentamento que 
visam ao fortalecimento da rede de assistência 
aos usuários de álcool e outras drogas, com 
ênfase na reabilitação e reinserção social dos 
mesmos, levou o Ministério da Saúde a instituir, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
Programa Nacional de Atenção Comunitária 
Integrada aos usuários de Álcool e outras 
drogas, através da Portaria GM/816, de 30 de 
abril de 2002 (BRASIL, 2002).
 Considera que os projetos terapêuticos 
com práticas de cuidados que contemplem 
a flexibilidade e a abrangência possíveis e 

Equipe mínima (13 profissionais)
• 6 de nível médio;
• 7 de nível superior – um médico 
psiquiatra, um enfermeiro com 
formação em saúde mental, um médico 
generalista para acompanhamento 
das intercorrências;
- As demais vagas distribuídas 
entre psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional, pedagogo 
etc. (KANTORSKI, 2011).

pedido legítimo a ser levado em conta, impli-
cando uma necessária ação de acolhimento;
•	 Tomar	 em	 sua	 responsabilidade	 o	 agencia-
mento do cuidado, seja por meio dos proce-
dimentos próprios ao serviço procurado, seja 
em outro dispositivo do mesmo campo ou de 
outro, caso em que o encaminhamento deverá 
necessariamente incluir o ato responsável da-
quele que encaminha;
•	Conduzir	a	ação	do	cuidado	de	modo	a	sus-
tentar, em todo o processo, a condição da 
criança ou do adolescente como sujeito de 
direitos e de responsabilidades, o que deve 
ser tomado tanto em sua dimensão subjetiva 
quanto social;
•	 Comprometer	 os	 responsáveis	 pela	 criança	
ou pelo adolescente a ser cuidado – sejam 
familiares ou agentes institucionais – no pro-
cesso de atenção, situando-os, Garantir que 
a ação do cuidado seja fundamentada o má-
ximo possível nos recursos teórico-técnicos e 
de saber disponíveis aos profissionais, técnicos 
ou à equipe atuantes no serviço, envolvendo a 
discussão com os demais membros da equipe 
e sempre referida aos princípios e às diretri-
zes coletivamente estabelecidas pela política 
pública de saúde mental para constituição do 
campo de cuidados;
•	 Manter	abertos	os	canais	de	articulação	
da ação com outros equipamentos do territó-
rio, de modo a operar com a lógica da rede am-
pliada de atenção. As ações devem orientar-se 
de modo a tomar os casos em sua dimensão 
territorial, ou seja, nas múltiplas, singulares e 
mutáveis configurações, determinadas pelas 
marcas e balizas que cada sujeito vai delinean-
do em seus trajetos de vida (BRASIL, 2005). 
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necessárias a esta atenção específica, dentro 
de uma perspectiva estratégica de redução 
de danos sociais e à saúde; a necessidade de 
estruturação e fortalecimento de uma rede de 
assistência centrada na atenção comunitária 
associada à rede de serviços de saúde e 
sociais com ênfase na reabilitação e reinserção 
social dos seus usuários e que a atenção 
psicossocial a pacientes com dependência e/
ou uso prejudicial de álcool e outras drogas 
deve se basear em uma rede de dispositivos 
comunitários (BRASIL, 2004).

Regimes de tratamentos (Portaria GM 336, 
de 19 de fevereiro de 2002)

•	 Atendimento Intensivo: trata-se de 
atendimento diário, oferecido quando a pessoa 
se encontra com grave sofrimento psíquico, 
em situação de crise ou dificuldades intensas 
no convívio social e familiar, precisando de 
atenção contínua. Esse atendimento pode ser 
domiciliar, se necessário;
•	 Atendimento Semi-Intensivo: nessa 
modalidade de atendimento, o usuário 
pode ser atendido até 12 dias no mês. Essa 
modalidade é oferecida quando o sofrimento 
e a desestruturação psíquica da pessoa 
diminuíram, melhorando as possibilidades de 
relacionamento, mas a pessoa ainda necessita 
de atenção direta da equipe para se estruturar 
e recuperar sua autonomia. Esse atendimento 
pode ser domiciliar, se necessário;
•	 Atendimento Não-Intensivo:  oferecido 
quando a pessoa não precisa de suporte con-
tínuo da equipe para viver em seu território e 
realizar suas atividades na família e/ou no tra-
balho, podendo ser atendido até três dias no 
mês. Esse atendimento também pode ser do-
miciliar. Cada CAPS, por sua vez, deve ter um 

projeto terapêutico de serviço, que leve em 
consideração as diferentes realidades do local 
no qual está inserido (BRASIL, 2004a). 

Atividades desenvolvidas
 As práticas realizadas nos CAPS se 
caracterizam por ocorrerem em ambiente 
aberto, acolhedor e inserido na cidade, no 
bairro. Os projetos terapêuticos desses serviços, 
muitas vezes, ultrapassam a própria estrutura 
física, em busca da rede de suporte social, 
potencializadora de suas ações, reocupando-se 
com o sujeito e sua singularidade, sua história, 
sua cultura e sua vida quotidiana.

•	 Atendimento individual: prescrição 
de medicamentos, psicoterapia, orientação;
•	 Atendimento em grupo: oficinas te-
rapêuticas, oficinas expressivas, oficinas 
geradoras de renda, oficinas de alfabetiza-
ção, oficinas culturais, grupos terapêuticos, 
atividades esportivas, atividades de suporte 
social, grupos de leitura e debate, grupos de 
confecção de jornal;
•	 Atendimento para a família: aten-
dimento nuclear e a grupos de familiares, 
atendimento individualizado a familiares, 
visitas domiciliares, atividades de ensino, 
atividades de lazer com familiares;
•	 Atividades comunitárias: atividades 
desenvolvidas em conjunto com associa-
ções de bairro e outras instituições existen-
tes na comunidade, que têm como objetivo 
as trocas sociais, a integração do serviço e 
do usuário com a família, a comunidade e a 
sociedade em geral. Essas atividades podem 
ser festas comunitárias, caminhadas com 
grupos da comunidade ou participação em 
eventos e grupos dos centros comunitários; 
•	 Assembléias ou Reuniões de orga-
nização do Serviço: a Assembléia é um 
instrumento importante para o efetivo fun-
cionamento dos CAPS como um lugar de 
convivência. É uma atividade, preferencial-
mente semanal, que reúne técnicos, usu-
ários, familiares e outros convidados, que 
juntos discutem, avaliam e propõem enca-
minhamentos para o serviço. Discutem-se 
os problemas e sugestões sobre a convivên-
cia, as atividades e a organização do CAPS, 
ajudando a melhorar o atendimento ofere-
cido (BRASIL, 2004a).
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 Ao iniciar o acompanhamento no CAPS, 
traça-se um projeto terapêutico com o usuário 
e, em geral, o profissional que o acolheu no 
serviço passa a ser uma referência para ele. 
Esse profissional poderá seguir sendo o que 
chamamos de Terapeuta de Referência (TR), 
mas não necessariamente, pois é preciso 
levar em conta que o vínculo que o usuário 
estabelece com o terapeuta é fundamental em 
seu processo de tratamento (BRASIL, 2004a). 
 O Terapeuta de Referência (TR) terá sob 
sua responsabilidade monitorar junto com o 
usuário o seu projeto terapêutico, (re) definindo, 
por exemplo, as atividades e a frequência 
de participação no serviço. O TR também é 
responsável pelo contato com a família e pela 
avaliação periódica das metas traçadas no 
projeto terapêutico, dialogando com o usuário 
e com a equipe técnica dos CAPS. Cada usuário 
de CAPS deve ter um projeto terapêutico 
individual, isto é, um conjunto de atendimentos 
que respeite a sua particularidade, que 
personalize o atendimento de cada pessoa 
na unidade e fora dela e proponha atividades 
durante a permanência diária no serviço, 
segundo suas necessidades (BRASIL, 2004a).

Recursos físicos:
•	 Consultórios para atividades individuais 

(consultas, entrevistas, terapias);
•	 Salas para atividades grupais;
•	 Espaço de convivência;

•	 Oficinas;
•	 Refeitório (o CAPS deve ter capacidade 

para oferecer refeições de acordo com o 
tempo de permanência de cada paciente 
na unidade);

•	 Sanitários;
•	 Área externa para oficinas, recreação e 

esportes.
dimensões arquitetônicas
 De acordo com as disposições gerais 
junto à vigilância sanitária e com a Portaria Nº 
336/GM, de 19/02/02, e Portaria Nº 189/SAS, de 
20/03/02, o processo de cadastramento de um 
CAPS segue as etapas (BRASIL, 2004a):

*Para o cadastramento é necessária: a documentação 
da Secretaria Municipal de Saúde e do gestor; projeto 
Técnico do CAPS; planta baixa do CAPS; discriminação 
da Equipe Técnica, anexados os currículos dos 
componentes; relatório de vistoria realizada pela 
Secretaria de Estado da Saúde;relatório de vistoria da 
vigilância Sanitária; número no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Implantação 
efetiva do CAPS;

Aprovação na 
Comissão 
Intergestores 
Bipartite;

Encaminhamento da 
proposta à Secretaria de 
Estado da Saúde;

Encaminhamento ao 
Ministério da Saúde para 
homologação e cadastra-
mento*.

1 2
3 4
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INTEGRAÇão CAPS E uNIdAdES BÁSICAS dE SAÚdE

 A rede básica de saúde se constitui 
peloscentros ou unidades de saúde locais 
e/ou regionais, peloPrograma de Saúde 
da Família e de Agentes Comunitários de 
Saúde, que atuam na comunidade de sua área 
de abrangência. Esses profissionais e equipes 
são pessoas que estão próximas e que possuem 
a responsabilidade pela atenção à saúde da 
população daquele território.
 Os CAPS devem buscar uma integração 
permanente com as equipes da rede básica 
de saúde em seu território, pois têm um 
papel fundamental no acompanhamento, na 
capacitação e no apoio para o trabalho dessas 
equipes com as pessoas com transtornos 
mentais (BRASIL, 2004a).

o CAPS precisa:
a)	Conhecer e interagir com as equipes de 
atenção básica de seu território;
b)	Estabelecer iniciativas conjuntas de levanta-
mento de dados relevantes sobre os principais 
problemas e necessidades de saúde mental no 
território;

c)	Realizar apoio matricial às 
equipes da atenção básica, isto 
é, fornecer-lhes orientação e 
supervisão, atender conjunta-
mente situações mais complexas, realizar visi-
tas domiciliares acompanhadas das equipes da 
atenção básica, atender casos complexos por 
solicitação da atenção básica;
d)	Realizar atividades de educação permanen-
te (capacitação, supervisão) sobre saúde men-
tal, em cooperação com as equipes da atenção 
básica. Este “apoio matricial” é completamente 
diferente da lógica do encaminhamento ou da 
referência e contra-referência no sentido estri-
to, porque significa a responsabilidade com-
partilhada dos casos (BRASIL, 2004a).

 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)
 Para apoiar a inserção da Estratégia 
Saúde da Família na rede de serviços e 
ampliar a abrangência, a resolutividade, a 
territorialização e a regionalização, o Ministério 
da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) - Portaria GM Nº 154/2008 
(BRASIL, 2005b).
 Um NASF deve ser constituído por 
uma equipe com, pelo menos, um profissional 
de saúde mental, para realizar as ações de 

!
 Os municípios menores, com 
população abaixo de 20.000 
habitantes, não necessitam 
de um CAPS, mas devem 

ter um serviço de saúde mental, articulado 
com a rede básica de saúde (por exemplo, 
o Programa de Saúde da Família) (BRASIL, 
2005b).

uNIdAdE 4

CAPS

HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO

UNDIADE
DE EMERGÊNCIA

PSIQUIÁTRICA

UNIDADE
PSIQUIÁTRICO
EM HOSPITAL

GERAL

COOPERATIVAS
SOCIAIS

ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES

CENTROS
DE CONVIVÊNCIA

E CULTURA

RESIDENCIAS 
TERAPEUTICAS

PSF
PACF

UNDIADE
DE PRONTO

ATENDIMENTO
(UPAS)
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matriciamento que visam potencializar as ESF. 
Além de profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento, que devem atuar em conjunto 
com os as equipes de Saúde da Família, 
compartilhando e apoiando as práticas em 
saúde nos territórios sob responsabilidade 
das Equipes de Saúde da Família. Tal 
composição deve ser definida pelos próprios 
gestores municipais e pelas ESF, mediante 
critérios de prioridade identificados a partir 
das necessidades locais e da disponibilidade 
de profissionais em cada uma das diferentes 
ocupações. 

OBS: O NASF não é a porta de 
entrada do sistema para os usuários, 
mas sim de apoio às ESF. veja a 
seguir as suas modalidades! 

Modalidades do NASF

NASF I
Deve realizar suas atividades 
vinculadas a, no mínimo 8 e no 
máximo 20Equipes de Saúde 
da família. Exceção: municípios 
com menos de 100.000 
habitantes da Região NoRTE 
onde cada NASF poderá realizar 
suas atividades vinculado a no 
mínimo 5 e no máximo 20 ESF.

N

NASF II
Deve realizar suas atividades vinculado a no 
mínimo 3 (três) Equipes de Saúde da Família. 
O número máximo de NASF II aos quais o 
município pode fazer jus para recebimento 
de recursos financeiros específicos será 1 
(um) NASF II. Somente os municípios que 
tenham densidade populacional abaixo de 
10 habitantes por quilometro quadrado, de 
acordo com os dados da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ano 
base 2007, poderão implantar o NASF II.

 
Composição: no mínimo três profissionais de 
nível superior, de ocupações não coincidentes 
(BRASIL, 2004b).

NASF III
Regulado por meio da Portaria Nº 2.843/10) 
objetiva promover a atenção integral em 
saúde e saúde mental, prioritariamente para 
usuários de crack, álcool e outras drogas na 
Atenção Básica em municípios com porte 
populacional pequeno, menor que 20.000 
habitantes. Visa à prevenção e promoção da 
saúde, ao tratamento e à redução dos riscos e 
danos. Por ser recente, ainda está em processo 
de implantação. A expansão desses serviços 
poderá aumentar significativamente o acesso 
à atenção em saúde mental (BRASIL, 2005). 

Indicadores propostos às ESF relacionados 
à saúde me
 Com relação à organização das ações de 
saúde mental na Atenção Básica, incorporam-
se, de acordo com o Ministério da Saúde, 
alguns indicadores propostos/sugeridos às 
Equipes de Saúde da Família, a saber:

Os municípios com menos 
equipes poderão se unir 
para implantar um NASF. 
Deverá ser composto por no 

mínimo 5 profissionais de nível superior, de 
ocupações não coincidentes (BRASIL, 2004b).
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Quadro 1 – Indicadores propostos às Equipes de Saúde da Família relacionados à saúde mental.

AÇão INdICAdoRES

1.
Atenção a pessoas com problema de 
uso prejudicial de álcool

Percentual de pessoas acompanhadas pela rede 
básica com problemas de uso prejudicial de ál-
cool, por faixa etária e sexo

2.
Atenção a pessoas com problema de 
uso prejudicial de outras drogas e dro-
gas ilícitas

Percentual de pessoas com problemas de uso 
prejudicial de outras drogas, acompanhadas na 
rede básica, por faixa etária e sexo

3.
Atenção a pessoas com transtorno 
mental grave (severo) e persistente

Número de pessoas identificadas com transtor-
nos psiquiátricos graves (severos) por faixa etária 
e sexo

4.
Atenção a pessoas com transtornos 
mentais egressas de internação psi-
quiátrica

Percentual de pessoas com transtorno mental 
egressas de internação psiquiátrica acompanha-
das pela rede básica, por faixa etária e sexo

5.
Atenção a usuários com transtornos 
convulsivos (epilepsia)

Prevalência de transtornos convulsivos (epilep-
sia) por sexo e faixa etária

6.
Prevenção ao uso inadequado de ben-
zodiazepínicos

Número de pessoas que utilizam benzodiazepí-
nicas atendidas pela rede básica, por faixa etária 
e sexo

7.
Prevenção e atenção dos casos de ten-
tativa de suicídio

Percentual de pessoas com tentativa de suicídio 
acompanhadas pela rede básica, por faixa etária 
e sexo (por população) (BRASIL, 2013).

unidade psiquiátrica em Hospital Geral
 Como parte importante do processo 
de reestruturação da assistência hospitalar 
em psiquiatria, nos últimos quatro anos foram 
realizadas ações de fomento à implantação e 
qualificação de leitos de atenção integral em 
Hospitais Gerais, especialmente nas grandes 
cidades, e de estímulo ao aprofundamento da 
articulação entre os CAPS, as Emergências e os 
leitos de atenção integral (BRASIL, 2011).
 Serviços destinados à internação de 
pacientes agudos, em princípio, de curta 
permanência, para pacientes psiquiátricos sem 
intercorrências ou para pacientes psiquiátricos 
com intercorrências clínicas ou cirúrgicas que 
necessitem de internação em hospitais gerais. A 
auto suficiência e o risco individual de conduta 

violenta e antis-social devem ser aferidos em 
função da possibilidade de atendimento de 
cada serviço (BRASIL, 2009).

Cooperativas/Associações/Economia 
Solidária
 Um dos principais desafios da 
Reforma Psiquiátrica é a potencialização 
do trabalho como instrumento de inclusão 
social dos usuários dos serviços. Embora os 
diversos serviços da rede de atenção à saúde 
mental fomentem a criação de cooperativas 
e associações e realizem oficinas de geração 
de renda, estas experiências, mesmo que com 
ótimos resultados, caracterizam-se ainda por 
sua frágil sustentação institucional e financeira 
(BRASIL, 2004b). 
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 O Ministério da Saúde assegura que as 
Associações de usuários que se constituiram 
ao longo do processo da Reforma Psiquiátrica 
têm manifestado, em diversos momentos e 
ambientes, seu desejo de que projetos de 
trabalho, desenvolvidos em articulação com a 
rede de serviços, tornam-se mais fortes, mais 
duradouros e capazes de incluir um maior 
números de participantes (BRASIL, 2005).
 Sobre as Cooperativas, o Ministério 
da Saúde considera que são muitas as 
experiências brasileiras de “geração de 
renda”, “cooperativas”, “trabalho protegido” e 
outras, que articulam com a rede de atenção 
psicossocial em inúmeros municípios, 
esclarecendo-se que “o componente da antiga 
reabilitação pelo trabalho no marco asilar vai 
sendo aos poucos integralmente substituído 
pelas novas exigências de compreensão que a 
lida diária com o mercado capitalista e com a 
sociedade excludente impõem” (BRASIL, 2005).
 Entendendo a Economia Solidária 
como movimento de luta contra a exclusão 
social e econômica, o Ministério da Saúde 
afirma que esse movimento “surge como 
parceiro natural para a discussão da exclusão 
das pessoas com transtornos mentais no 
mercado de trabalho”. De fato, os movimentos 
da Reforma Psiquiátrica e da Economia Solidária 
compartilham princípios fundamentais, quando 
fazem a opção ética, política e ideológica por 
uma sociedade marcada pela solidariedade 
(BRASIL, 2004b). E, a esse respeito se pronuncia:

 A Economia Solidária, atualmente política oficial 
do Ministério do Trabalho e Emprego, é um movimento 
organizado de resposta à exclusão por gênero, raça, 
idade, estilo de vida e instrução, entre outros fatores, 
das pessoas do campo do trabalho. É clara neste marco 
referencial a crítica à dura lógica capitalista de produção 
incessante de vitoriosos e derrotados. Como horizonte da 
Economia Solidária está a instauração da solidariedade 
como norma social e a construção de empreendimentos 
coletivos e autogestionários como resposta à exclusão 
do mercado. É através de um diálogo permanente entre 
os campos da saúde mental e da economia solidária que 
o Programa de Inclusão Social pelo Trabalho das pessoas 
com transtornos mentais e transtornos decorrentes do 
uso de álcool e outras drogas começa a ser delineado 

(BRASIL, 2004b). 

 É no ano de 2005, no entanto, que a 
criação de um Grupo de Trabalho composto 
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e 
Emprego, gestores do SUS, representantes das 
iniciativas de geração de renda e representantes 
de usuários, possibilita uma discussão mais 
sistematizada, ainda em andamento, em torno 
dos temas da saúde mental e da economia 
solidária e da inclusão destes temas nas agendas 
sociais do governo federal, dos estados e dos 
municípios. Em julho de 2005, o Ministério da 
Saúde implementa uma linha específica de 
incentivo financeiro para os municípios que 
desenvolvem atividades de inclusão social 
pelo trabalho para pessoas com transtornos 
mentais ou com transtornos decorrentes do 
uso de álcool e outras drogas. Pela primeira 
vez, estas iniciativas passam a receber recursos 
federais (BRASIL, 2004a). 
 Embora em delineamento e diante 
dos desafios, muitas vezes paradoxais, da 
construção coletiva de uma autonomia real para 
estas iniciativas, o Programa de Inclusão Social 
pelo Trabalho, assumido pelos Ministérios 

Glossário

Reforma Psiquiátrica:
processo amplo de inclusão 
social e promoção da 
cidadania das pessoas com 
transtornos mentais.
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do Trabalho e Emprego e da Saúde, passou a 
articular definitivamente a saúde mental e a 
economia solidária na discussão da complexa 
problemática da inclusão social da pessoa com 
transtornos mentais. O financiamento destas 
iniciativas e a discussão permanente de seus 
dilemas práticos e teóricos são sem dúvida 
passos importantes para a consolidação da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira (BRASIL, 2004b). 

Centros de Convivência e Cultura
 São dispositivos públicos que compõe a 
rede de atenção substitutiva em saúde mental 
e que oferecem às pessoas com transtornos 
mentais espaços de sociabilidade, produção 
cultural e intervenção na cidade. Através 
da construção de espaços de convívio e 
sustentação das diferenças na comunidade, 
estes centros facilitam a construção de laços 
sociais e a inclusão das pessoas com transtornos 
mentais. O valor estratégico e a vocação destes 
centros para efetivar a inclusão social residem 
no fato de serem equipamentos concebidos 
fundamentalmente no campo da cultura, e não 
exclusivamente no campo da saúde. Os Centros 
de Convivência e Cultura não são, portanto, 
equipamentos assistenciais e tampouco 
realizam atendimento médico ou terapêutico. 
São dispositivos públicos que se oferecem para 
a pessoa com transtornos mentais e para o seu 
território como espaços de articulação com a 
vida cotidiana e a cultura (BRASIL, 2004b).

Cooperativas sociais (lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999)
 São dispositivos com a finalidade de 
inserir as pessoas em desvantagens no mercado 
econômico, por meio do trabalho. Organizarão 
seu trabalho, especialmente no que diz respeito 
às instalações, horários e jornadas, de maneira a 
levar em conta e minimizar as dificuldades gerais 
e individuais das pessoas em desvantagens que 
nelas trabalharem e desenvolverão e executarão 
programas especiais de treinamento, com o 
objetivo de aumentar-lhes a produtividade e 
a independência econômica e social (BRASIL, 
2004).

Hospital Psiquiátrico Especializado
 Serviços destinados a “atender pacientes 
que necessitem de cuidados intensivos, cujo 
tratamento não é possível em serviços de 
menor complexidade” (BRASIL, 2009).

unidade de Emergência Psiquiátrica
 Unidade de pronto-socorro psiquiátrico, 
aberta em tempo integral (24 horas por dia), 
com leitos para acolher pacientes em crise, 
em curtíssima permanência (até 24 horas).
Estabelecimento de unidades de emergências 
psiquiátricas específicas, em hospitais 
psiquiátricos, e unidades de emergências 
psiquiátricas em hospitais gerais (BRASIL, 2009).



22

AÇÕES PRAGMÁTICAS ESTRATÉGICAS - Parte II

REFERÊNCIAS

BRASIL. Associação Brasileira de Psiquiatria. Proposta de diretrizes técnicas para assistência 
integral à saúde mental no Brasil. Rio de Janeiro, 2009. 34f. Disponível em: <http://www.abp.
org.br/medicos/diretrizes/diretrizes_final.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2013.

_____. Ministério da Saúde. Portaria n.º 336/GM, em 19 de fevereiro de 2002. Estabelecer que os 
Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: 
CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência 
populacional, conforme disposto nesta Portaria. Disponível em: <http://www.saude.mg.gov.br/
images/documentos/Portaria_336.pdf. Acesso em: 1 jul. 2013.

_____. _____. DAPES. Saúde mental no SuS: as novas fronteiras da Reforma Psiquiátrica: Relatório 
de Gestão 2007/2010. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

_____. _____. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual do CAPS. Brasília: Ministério da Saúde, 
2004a.

_____. _____. _____. Reforma Psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004b.

_____._____. _____. diretrizes do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2009. (Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica, 
n. 27). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_
diretrizes_nasf.pdf. Acesso em: 27 jun. 2013.

_____. _____. _____.Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infanto-juvenil. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2005. 76p. (Série B. Textos Básicos em Saúde). Disponível em: <http://portal.
saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caminhos_infantojuv.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2013.

_____. _____. _____.A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral aos usuários 
de Álcool e outras drogas. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

_____. _____. _____.Saúde mental e atenção básica: o vínculo e o diálogo necessários. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2005a. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/
diretrizes.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2013.

_____. _____. _____.Saúde mental passo a passo: como organizar a rede em seu município. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2005b.

_____. _____. _____. Saúde Mental no SuS: as novas fronteiras da Reforma Psiquiátrica: Relatório 
de Gestão 2007-2010. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: <http://portal.saude.gov.
br/portal/arquivos/pdf/gestao2007_2010.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2013.

_____. _____. _____. Saúde mental e economia solidária: inclusão social pelo trabalho. Brasília, 
2005.

_____. _____. _____. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. In: CONFERÊNCIA 

http://www.abp.org.br/medicos/diretrizes/diretrizes_final.pdf
http://www.abp.org.br/medicos/diretrizes/diretrizes_final.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Portaria_336.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Portaria_336.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caminhos_infantojuv.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caminhos_infantojuv.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao2007_2010.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao2007_2010.pdf


23

REGIONAL DE REFORMA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL: 15 ANOS DEPOIS DE CARACAS. 
Brasília: OPAS, 2005.

_____. _____. Secretaria Executiva. legislação em saúde mental: 1990-2004. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004.

_____. Presidência da República. Lei 8.080, de 19 de novembro de 1990.Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.diário oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 20 nov. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. 
Acesso em: 27 jun. 2013.

_____. _____. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. diário oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 31 dez. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8142.htm. Acesso em: 27 jun. 2013.

_____. _____. Lei No 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. diário 
oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 9 abr. 2001. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm. Acesso em: 28 jun. 2013.

_____. _____. Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999.Dispõe sobre a criação e o funcionamento 
de Cooperativas Sociais, visando à integração social dos cidadãos, conforme especifica.diário 
oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 11 nov. 1999. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9867.htm>. Acesso em: 2 jul. 2013.

KANTORSKI, L. P.A Reforma Psiquiátrica: um estudo parcial acerca da produção científica. 2011. 
Disponível em: http://www.fen.ufg.br/revista. Acesso em: 18 abr. 20011.

MELLO, Marcelo Feijó de; MELLO, Andrea de Abreu Feijó de; KOHN, Robert. Epidemiologia da 
saúde mental no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: <http://books.google.com.
br>. Acesso em: 28 jun. 2013.
SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE.  Conselho  Nacional  de  Saúde.  Relatório  Final 
da  Iv  Conferência  Nacional de Saúde  Mental  Intersetorial.  Brasília:  Conselho  Nacional  de 
Saúde, Ministério da Saúde, 2010, 210p.   Disponível em:
<http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatoriofinalIVcnsmicns.pdf>.  Acesso em: 1 
jul. 2013.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.216-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9867.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9867.htm
http://www.fen.ufg.br/revista
http://books.google.com.br/
http://books.google.com.br/
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatoriofinalIVcnsmicns.pdf

