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APRESENTAÇÃO:

Dando continuidade à nossos estudos, abordaremos nesse livro 
a organização da assistência em saúde mental, realizando apontamentos 
sobre o papel das equipes da Estratégia Saúde da Família e os dispositivos 
disponíveis na rede de atenção à saúde mental
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A ORGANIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA EM 
SAÚDE MENTAL

A Atenção em Saúde Mental nas Equipes de Saúde da Família 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é 
uma ferramenta organizadora da ABS, 
onde atuam equipes multiprofi ssionais 
cujo trabalho é organizado a partir da 
realidade de um território bem defi nido e 
em torno das visitas domiciliares. Essa 
peculiaridade do trabalho das equipes de 
Saúde da Família marca uma relação 
profi ssional-usuário bem diferente da estabelecida em outros níveis 
de complexidade, uma vez que o contato é mais direto e alcança 
diferentes aspectos da vida das pessoas.

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

A atenção na comunidade tem efeito 
positivo sobre a estigmatização das 

pessoas em tratamento de transtorno 
mental, além de possibilitar a detecção e o 
desenvolvimento de ações de intervenção 
precoce, assim como o encaminhamento 

desses pacientes para tratamento. 
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O estudo sobre “A avaliação da ocorrência de transtornos 
mentais comuns em usuários do Programa de Saúde da Família” 
realizado por Bandeira; Freitas; Carvalho Filho (2007) indicou a 
necessidade de focalizar o atendimento das equipes de Saúde da 
Família para as questões de saúde mental da população, no que diz 
respeito à detecção de sintomas ao atendimento inicial, sob forma de 
informações, orientações e encaminhamento para outros serviços. 
Destacou ainda que, as pessoas com transtorno mental também estão 
nos grupos programáticos das UBS e que intervenções educativas, 
de sensibilização e incentivo à autonomia e à responsabilização do 
paciente com relação ao seu estado de saúde, podem contribuir para 
uma maior agilidade do serviço, diminuição do tempo de espera para 
atendimento, priorização e organização da demanda.

A possibilidade de trabalho nesse campo 
envolve: a escuta, o acompanhamento e 
suporte no enfretamento do problema 

e o manejo criterioso e adequado da 
medicação.  

E para isso, os profi ssionais precisam 
receber melhor preparação para atender 
aos pacientes com problemas de saúde 
mental e para orientar seus familiares e 

cuidadores, atuando de forma integrada 
aos demais programas de saúde.
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Noções básicas de saúde mental devem ser incluídas nos cursos 
de graduação e nas capacitações frequentemente dispensadas pela 
educação permanente, garantindo que os profi ssionais entendam a 
sua função em cada peça do sistema de saúde. É preciso também 
que o serviço respeite o princípio da equidade no seu cotidiano, 
priorizando o atendimento aos casos mais graves e que precisam de 
acompanhamento mais próximo e assumindo o acompanhamento 
daqueles cujo grau de complexidade e de recursos necessários para 
o cuidado sejam menores. 

É importante que a as equipes da ESF saibam o seu importante 
papel no atendimento em saúde mental, mas também reconheçam 
os limites da sua atuação. Isso implica dizer que é fundamental 
conhecer a rede de atenção em saúde mental, assim como dialogar 
constantemente com a equipe de saúde mental que der suporte 
para a sua UBS ou mesmo para a mais próxima. 

NÃO ESQUEÇA!

 O trabalho na ABS é, antes de tudo, intersetorial. O que 
implica no estabelecimento de parcerias que podem ajudar a 
apontar para estes sujeitos possibilidades para além dos muros 
das Unidades de Saúde, na lógica da inclusão social.  

LEITURAS RECOMENDADAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde 
mental e atenção básica: o vínculo e o diálogo necessários. Brasília, 
2007. Disponível em: <http://www.nescon.medicina.ufmg.br/
biblioteca/imagem/1734.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2013.

DIMENSTEIN, M.D.B. O psicólogo nas Unidades Básicas de Saúde: 
desafi os para a formação e atuação profi ssionais. Estudos de 
Psicologia. Natal, v. 3, n. 1, p.53-81, 1998. Disponível em:<http://
www.scielo.br/pdf/epsic/v3n1/a04v03n1.pdf>. Acesso em abril 
2013.
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GONÇALVES, D.M.; KAPCZINSKI, F. Transtornos mentais em 
comunidade atendida pelo Programa Saúde da Família. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v.24, n.7, p.1641-1650, jul. 2008. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v24n7/19.pdf>. Acesso em: 25 
abr. 2013.

PEREIRA, M.A.O. Saúde mental no programa de Saúde da 
Família: conceitos dos agentes comunitários sobre o transtorno 
mental. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 
41, n. 4, p.567-572, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
reeusp/v41n4/04.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2013.

SOUZA, A.J.F. et al. A saúde mental no Programa de Saúde da 
Família. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, DF, v. 60, n. 4, 
p.391-395, jul./ago. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
reben/v60n4/a06.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2013.

A rede de Atenção à Saúde Mental

 De acordo com dados do Ministério da Saúde, disponíveis no 
site ofi cial http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm, 
a rede de atenção à saúde mental pode ser constituída de diversos 
dispositivos assistenciais que permitam a atenção psicossocial aos 
pacientes com transtornos mentais, podendo contar com ações de 
saúde mental na ABS; CAPS (BRASIL, 2004c); serviços residenciais 
terapêuticos (SRT) (BRASIL, 2004b); leitos em hospitais gerais; 
ambulatórios e com o Programa de Volta para Casa (BRASIL, 2003). 

 A organização da rede deve seguir critérios populacionais 
e as necessidades específi cas de cada município e deve funcionar 
de forma articulada, tendo os CAPS como serviços estratégicos na 
organização de sua porta de entrada e de sua regulação.
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                       Fonte: BRASIL, 2004c, p. 11.

 Assim, uma cidade muito pequena não necessita de um 
CAPS, mas deve haver um CAPS de referência em sua microrregião. 
Uma cidade de médio porte pode não precisar de um CAPS 24 
horas, mas deve ter sua estratégia para atendimentos de urgência 
noturnos, como, leitos em hospital geral. [...]. Compete a cada local 
uma forma própria de criar e de articular seus serviços, conforme as 
necessidades reais que se apresentam. (MINAS GERAIS, 2006, p.53).

Segue abaixo um quadro esquemático para facilitar a 
compreensão das ações desenvolvidas por cada um dos serviços 
presentes na rede de atenção à saúde mental:
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Quadro 1 - Ações desenvolvidas na Rede de Atenção à Saúde 
Mental por tipo de serviço.

DISPOSITIVO AÇÕES DESEMPENHADAS

Ações na Atenção Básica 
em Saúde

As ações de Saúde Mental na ABS 
podem ser organizadas por meio 
dos Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) (BRASIL, 2008), 
cujas equipes devem contar com 
pelo menos um profi ssional de 
saúde mental, para realizar as 
ações de matriciamento que 
visam potencializar as ESF.

Centro de Atenção 
Psicossocial

Os CAPS são instituições 
destinadas a acolher os pacientes 
com transtornos mentais, 
estimular sua integração social 
e familiar, apoiá-los em suas 
iniciativas de busca da autonomia, 
oferecer-lhes atendimento 
médico e psicológico. 
Sua característica principal é 
buscar integrá-los a um ambiente 
social e cultural concreto, 
designado como seu “território”, 
o espaço da cidade onde se 
desenvolve a vida quotidiana 
de usuários e familiares (BRASIL, 
2004c).
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Serviço Residencial 
Terapêutico (SRT)

O SRT ou residência terapêutica 
são casas localizadas no espaço 
urbano, constituídas para 
responder às necessidades de 
moradia de pessoas portadoras 
de transtornos mentais graves, 
institucionalizadas ou não.
O número de usuários pode 
variar desde uma até no máximo 
oito pessoas, que deverão 
contar sempre com suporte 
profi ssional sensível às demandas 
e necessidades de cada um.
O processo de reabilitação 
psicossocial deve buscar de modo 
especial a inserção do usuário na 
rede de serviços, organizações e 
relações sociais da comunidade 
(BRASIL, 2004b).

Leitos em hospitais gerais

O hospital geral é constituinte 
da rede de serviços substitutos 
criados pelas políticas públicas e 
este seria um método de garantir 
a desinstitucionalização, não 
modifi cando os vínculos dos 
usuários com seus familiares e 
comunidade. 
A internação em hospitais gerais 
se dá quando o tratamento 
ambulatorial não consegue 
conter o paciente.
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Programa De Volta pra 
Casa

O Programa De Volta Para Casa tem 
por objetivo garantir a assistência, 
o acompanhamento e a integração 
social, fora da unidade hospitalar, de 
pessoas acometidas de transtornos 
mentais, com história de longa 
internação psiquiátrica (2 anos 
ou mais ininterruptos). É parte 
integrante deste Programa o auxílio-
reabilitação, no valor de R$ 320,00, 
pago ao próprio benefi ciário durante 
um ano, podendo ser renovado, caso 
necessário (BRASIL, 2003).

Programa de Atenção ao 
Álcool e Outras Drogas

A política de atenção a álcool e 
outras drogas (BRASIL, 2004d) prevê 
a constituição de uma rede que 
articule os CAPSad e os leitos para 
internação em hospitais gerais (para 
desintoxicação e outros tratamentos). 
Estes serviços devem trabalhar com 
a lógica da redução de danos, como 
eixo central ao atendimento aos 
usuários/dependentes de álcool e 
outras drogas (BRASIL, 2004a).
Os principais objetivos dos Serviços 
Hospitalares de Referência para 
Álcool e outras Drogas são o 
atendimento de casos de urgência/
emergência relacionados a álcool 
e outras drogas (Síndrome de 
Abstinência Alcoólica, overdose, 
etc.) e a redução de internações de 
alcoolistas e dependentes de outras 
drogas em hospitais psiquiátricos.
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SAIBA MAIS!

 No site do Ministério da Saúde é possível ver o passo a 
passo de como organizar a rede de saúde mental de um município. 
Acesse: http://www.saude.gov.br

Matriciamento em Saúde Mental às Equipes da Atenção Básica 

O conceito de apoio matricial foi proposto pelo médico Gastão 
Wagner S. Campos signifi cando uma reforma das organizações e do 
trabalho em saúde. O termo implica em uma metodologia de gestão 
do cuidado adotada, atualmente, em diferentes serviços de saúde 
(CAMPOS; DOMITTI, 2007). De acordo com Chiaverini (2011, p. 13), 
“matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir 
saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção 
compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-
terapêutica”.

A lógica do apoio matricial vem de 
encontro à lógica tradicional dos 
sistemas de saúde comumente 
organizados de forma vertical.  

Seu propósito é promover 
ações horizontais, ou seja, que 
integrem os diferentes atores 
presentes nos serviços de saúde 
e os seus saberes, nos diferentes 
níveis assistenciais. Segundo essa 
proposta, o sistema de saúde 
se reestrutura em dois tipos de 
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equipes: equipe de referência, representada pelos profi ssionais 
encarregados da atenção aos problemas de saúde, e equipe de 
apoio matricial, representada pelos profi ssionais que irão fornecer 
retaguarda especializada.

No apoio matricial 
de saúde mental, podem 
ser elaborados projetos 
terapêuticos entre a equipe 
de referência e a equipe de 
apoio matricial, voltados para 

um único indivíduo, uma família, uma rua ou mesmo toda uma área 
de abrangência. Chiaverini (2011) afi rma que o Projeto Terapêutico é 
singular, pois leva em consideração todo o contexto social do caso em 
questão. Assim, ela propõe um roteiro de discussão de caso que deve 
ser considerado no momento da construção do Projeto Terapêutico 
Singular (PTS) em saúde mental:

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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          Fonte: CHIAVERINI, 2011, p. 21-22.

 No contexto da ABS, as equipes da ESF funcionam com 
equipes de referência e a equipe de saúde mental como a equipe 
de apoio matricial. Dentre as ações desempenhadas pela equipe de 
apoio matricial, destacam-se:
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Campos; Domitti (2007) advertem que o apoio matricial e a 
equipe de referência são ao mesmo tempo metodologias de trabalho 
e arranjos organizacionais, que visam:

IMPORTANTE!

 É importante lembrar que a construção do PTS, apesar 
de promover a integração de diferentes saberes, exige que cada 
profi ssional tenha o seu papel bem defi nido na atenção à saúde 
mental. O matriciamento não retira da equipe de referência a 
responsabilidade pelo acompanhamento longitudinal do caso.

- Facilitar a comunicação entre 
distintos especialistas e profi ssionais 

e diminuir a fragmentação do 
processo de trabalho decorrente da 

crescente especialização;

- Promover a integração 
do processo de atenção e 

cuidado às pessoas. 
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REFERÊNCIAS IMPORTANTES:

CAMPOS, G.W.S; DOMITTI, A,C, Apoio matricial e equipe 
de referência: uma metodologia para gestão do trabalho 
interdisciplinar em saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, 
n.2, p.399-407, fev. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
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php?id=101002>. Acesso em: 26 abr. 2013.

Indicadores de Saúde Mental no Sistema de Informação da 
Atenção Básica

O Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB reúne 
dados gerados a partir do trabalho das equipes de Saúde da Família 
e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que a partir de visitas 
domiciliares sistematizadas fazem o acompanhamento mensal da 
situação de saúde das famílias. Os procedimentos realizados pelas 
Equipes de Saúde da Família na UBS ou no domicílio são consolidados 
mensalmente pelas coordenações municipais de Atenção Básica, 
que os enviam para as regionais de saúde. 

A consolidação fi nal é feita pelas secretarias estaduais, que 
enviam mensalmente para o Banco de Dados do Sistema Único de 
Saúde - DATASUS, quando então é consolidada a base nacional. 
Através da Internet, o DATASUS disponibiliza as principais informações 
para tabulação sobre as Bases de Dados do SIAB, de acordo com a 
base de dados recebida, sem críticas. É possível selecionar os dados 
por:
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ACESSE!

As informações do DATASUS estão disponíveis em: http://www2.
datasus.gov.br/DATASUS/index.php

Dentre os diversos indicadores 
do SIAB, destacaremos 
as informações sobre 
hospitalizações por abuso 
de álcool e hospitalizações 
psiquiátricas, que indicam 
as notifi cações realizadas 
pelos serviços da ABS de 
ocorrências de internações por 
motivos de saúde mental. Tais 
dados de hospitalizações são 

consolidados a partir da fi cha D de todos os profi ssionais das equipe

       

Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB)
Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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 Segue abaixo o número de indivíduos hospitalizados por 
abuso de álcool e hospitalizações psiquiátricas, nas regionais de 
saúde do estado do Maranhão, independente de sexo e faixa etária, 
no ano de 2012.

Hospitalização por Abuso de Álcool

 Nos anos de 2011 e 2012, no estado do Maranhão, o 
número de hospitalizações por abuso de álcool caiu de 1.061 para 
821 casos, podendo ser um refl exo da organização dos serviços 
extra-hospitalares no atendimento aos usuários de álcool e outras 
drogas. Os Quadros 2 e 3 mostram os dados apresentados a partir de 
indicadores do SIAB:

Quadro 2 - Hospitalizações por abuso de álcool no ano de 2011, 
por regional de saúde, independente de sexo e faixa 
etária, no estado do Maranhão.

      Fonte: SIAB, 2011.
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Quadro 3 - Hospitalizações por abuso de álcool no ano de 2012, 
por regional de saúde, independente de sexo e faixa 
etária, no estado do Maranhão.

       Fonte: SIAB, 2012.

Hospitalizações Psiquiátricas

Nos anos de 2011 e 2012, no estado do Maranhão, o 
número de hospitalizações psiquiátricas caiu de 1.093 para 885 
casos, podendo ser um refl exo da organização dos serviços extra-
hospitalares de saúde mental. Os Quadros 4 e 5 mostram os dados 
apresentados a partir de indicadores do SIAB:



23

Quadro 4 - Hospitalizações psiquiátricas no ano de 2011, por 
regional de saúde, independente de sexo e faixa 
etária, no estado do Maranhão.

          Fonte: SIAB, 2011.
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Quadro 5 - Hospitalizações psiquiátricas no ano de 2012, por 
regional de saúde, independente de sexo e faixa 
etária, no estado do Maranhão.

           Fonte: SIAB, 2012.

Os dados presentes nas consolidações do SIAB possibilitam 
que se façam algumas inferências sobre a oferta de serviços 
disponíveis na rede pública de saúde. 

No caso dos indicadores de saúde mental, é possível 
pensar que, no estado do Maranhão, a queda de hospitalizações 
psiquiátricas e por abuso de álcool entre os anos de 2011 e 2012 
pode estar relacionada ao aumento de serviços extra-hospitalares 
no atendimento a essas especifi cidades ou mesmo ao investimento 
em ações de prevenção e promoção de saúde na ABS. A carência 
de indicadores em saúde mental e a dominância no seu caráter 
quantitativo permite uma avaliação limitada dos dispositivos 
presentes na rede de atenção à saúde mental, além de conduzir, 
muitas vezes, a noções e julgamentos equivocados de efi ciência dos 
mesmos.
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VAMOS PRATICAR?

Pesquise no DATASUS os 
indicadores em saúde mental 

mais prevalentes em sua 
região. 

Síntese do 
conteúdo

 Neste texto buscou-se destacar a importância das equipes da 
ESF no atendimento inicial à pessoa portadora de transtorno mental 
na rede pública de serviços de saúde. Para tanto, foram apresentadas 
possíveis ações a serem desenvolvidas pelas equipes, assim como os 
dispositivos que devem funcionar de forma articulada na Rede de 
Atenção à Saúde Mental. 

 Abordamos, ainda, o matriciamento em saúde mental às 
equipes de referência da ESF, demarcando as funções específi cas 
de cada equipe e importância do desenvolvimento de ações que 
integrem os diferentes saberes a partir do estabelecimento de um 
canal de comunicação entre as diferentes instâncias.

 Por fi m, foram apresentados os Indicadores de Saúde 
Mental presentes no SIAB, permitindo a verifi cação de como tem 
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se organizado os dispositivos de atenção em saúde mental extra-
hospitalares a partir do comparativo do número de internações 
hospitalares na área ao longo dos anos. Esperamos que você possa 
identifi car os conceitos aqui trabalhados no seu cotidiano de trabalho 
e possa, em equipe, operacionalizá-los.
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