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Saúde mental é transversal a todas 
as áreas e portanto se articula e 
potencializa outros programas de 
saúde.



Razões para integração da saúde mental à atenção primária
(1) a elevada carga de doença dos transtornos mentais; 

(2) a conexão entre problemas de saúde física e mental; 

(3) o enorme gapterapêutico dos transtornos mentais. 

Além disso, a atenção primária, em especial, oferece para a saúde mental: 

(4) aumento do acesso, 

(5) promoção dos direitos humanos neste campo,

(6) disponibilidade e custo-efetividade,

(7) bons resultados clínicos.



Razões para integração da saúde mental à atenção primária

A Portaria nº 224 de 1992 é a primeira normatização do atendimento à saúde 
mental no SUS, e apresenta as unidades básicas de saúde e os centros de 
atenção psicossocial (CAPS) como serviços preferenciais, não hospitalares de 
atenção à saúde mental. 

Equipes de atenção básica, por sua proximidade com famílias e comunidades, 
"se apresentam como um recurso estratégico para o enfrentamento de 

importantes problemas de saúde pública, como os agravos vinculados ao uso 
abusivo de álcool, drogas e diversas outras formas de sofrimento psíquico" 



Três eixos são descritos para organização da saúde mental 
na atenção básica: 

(1) apoio matricial às equipes de atenção básica; 

(2) formação como estratégia prioritária para inclusão da 
saúde mental na atenção básica; 

(3) inclusão da saúde mental no sistema de informações 
da atenção básica.



Intervenções terapêuticas na Atenção Básica

Como cuidamos da pessoa em 
sofrimento emocional/psíquico? 

Ou da pessoa com diagnóstico de 
transtorno mental? 



1- COMPREENDENDO O SOFRIMENTO

2- CONSTRUINDO O CUIDADO 

A PESSOA, O SOFRIMENTO E O CUIDADO



PESSOA
Trabalho

Família

Vida pessoal 

Autoimagem

Papéis sociais

Necessidade de automanutenção

Necessidade de autocuidado, lazer 

Passado
Presente
Futuro



SOFRIMENTO
Vivência

Fenômeno que emerge sobre a complexidade da 
pessoa (singular)

Poderá influenciar em todas as outras esferas da 
vida, dependendo da relação que se estabelece 
entre elas (necessidades diversas)

Varia em suas dimensões 

Doença - descrição de um conjunto de 
sofrimentos que afetam negativamente a pessoa

Interdependência 
de outras pessoas, 
família, recursos, 

território, 
sociedade



CUIDADO
Abordagem integral

Atenção ao conjunto de fatores que 
compõem a pessoa e suas correlações 
com o sofrimento/doença/condição atual

Elaboração de estratégias de intervenção 
em uma, ou mais, necessidades de 
saúde mental. 



“O cuidado em saúde mental é construído no 
cotidiano dos encontros entre profissionais e 

usuários onde ambos criam novas 
ferramentas e estratégias para compartilhar e 

construir juntos”

CUIDADO



COMO CUIDAR DE SAÚDE MENTAL NA AB?
Com tecnologias leves

Empatia

Acolhimento com escuta qualificada

Orientação/esclarecimento

Ressignificação do sofrimento

Suporte/Aconselhamento

Corresponsabilização

Vínculo

Com intervenções programáticas

Conhecimento da demanda

Estratificação de risco/Rastreio

Projetos Terapêuticos Singulares

Apoio Matricial

Clínica ampliada 

Atividades comunitárias de saúde 
mental



CUIDADO NO TERRITÓRIO
- Local em que as pessoas vivem e 

local estratégico para intervir;
- Lugar onde as pessoas vivem e 

constituem suas subjetividades- 
relações;

- Área sobre a qual o serviço deve 
assumir a responsabilidade sobre 
as questões de saúde mental.



OBJETIVOS DAS INTERVENÇÕES
Atuar terapeuticamente 

na redução do 
sofrimento mental e 

problemas com uso de 
AOD

Aumento de resiliência, 
autoestima, 

autoconfiança
Redução da prevalência 

e recorrência de 
sofrimento/transtornos 

mentais

Melhoria da capacidade 
de enfrentamento de 

problemas

Prevenção de agravos e 
redução de danos

Promoção da saúde

Compreensão do 
impacto da doença 
sobre o indivíduo, a 

família e a comunidade



Conhecimento da demanda
Cadastro

Garantir o cuidado e a resolubilidade da 
atenção para usuário de baixo e médio risco.

Compartilhar com os CAPS o cuidado ao 
usuário de alto risco. 

Sofrimento?
Transtorno Mental?

MS-OMS, 2011

Prevalências na população 
geral:

Hipertensão - 23%

Diabetes - 6,4%

TMC - 22,7 a 38%



Estratificação de risco/ Rastreio

Transtornos mentais

- Baixo risco
- Médio risco
- Alto risco

Uso de álcool e drogas

-Uso de baixo risco

-Uso de risco/moderado

-Uso nocivo/abusivo/alto risco

-Uso dependente/severo



COMO FALAR DE INTEGRALIDADE NA AB 
SEM OLHAR PARA A SAÚDE MENTAL?



Empatia
Não julgamento

Conexão
Escuta para compreender e não 
responder
Centrada na pessoa e não em 
soluções, comparações, amenizar 
(pelo menos você tem..)

“Capacidade de se colocar no lugar do outro, 
de modo a sentir caso estivesse em seu lugar.”



Acolhimento
Escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do 
seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e 

na responsabilização pela resolução.



Acolhimento
Primeiro encontro onde se deve oferecer um espaço de 
escuta a usuários e a famílias de modo que estes se 
sintam seguros e tranquilos para expressar suas aflições, 
dúvidas e angústias.

A equipe da AB encontra-se disponível para acompanhar e 
se o caso exigir, cuidar de forma compartilhada com 
outros serviços.  (MS, 2008)



Acolhimento



Escuta qualificada
Escutar x Ouvir

Permite a expressão de sentimentos

Dar espaço para o outro

Passar confiança, segurança

Estar disponível e atento

Construção de vínculo

Respeito a diversidade e singularidade



Ressignificação do sofrimento
Atribuir o sintoma a um sofrimento que pode não ter sua origem no corpo. E 
dar ao sofrimento o cuidado que ele demanda. 

Construir uma conexão entre as queixas somáticas e o sofrimento psíquico 

“Olha, pelo o que estou escutando de você talvez esses sintomas tenham 
origem emocional e não clínica”

Deslocar o olhar da doença para o cuidado, para o alívio nos sintomas e para 
a potencialização de novos modos individuais e grupais de estar no mundo 

“Vamos pensar em um plano de cuidado para isso, este serviço está 
disponível para lhe ajudar”



Orientação/Esclarecimento
Desfaz fantasias e aumenta informação

“Nossa mas eu pensava que isso fosse pressão alta”

Reduz a ansiedade e a depressão
“Agora já sei o que preciso fazer”

Facilita a reflexão e permite uma reestruturação do pensamento com 
repercussões nos sintomas emocionais e até mesmo físicos.

O processo não se dá em apenas uma consulta de enfermagem. 

Ele faz parte do cuidado longitudinal dos pacientes da atenção básica.



Atividades comunitárias de Saúde Mental na AB
➔ Grupos terapêuticos , operativos

➔ Grupos de artesanato,  convivência

➔ Grupos de orientação aos familiares

➔ Grupos de cuidado aos cuidadores

➔ Abordagem familiar

➔ Redes de apoio social e/ou pessoal do indivíduo

➔ Geração de renda

➔ Visita Domiciliar



PTS- Projeto Terapêutico Singular
É um plano de ação compartilhado composto por um conjunto de 
intervenções que seguem uma intencionalidade de cuidado integral à 
pessoa uma estratégia de cuidado.... (BRASIL, 2007).

Diagnóstico       Metas       Divisão de ações    Implementação

             Reavaliação



PTS- Projeto Terapêutico Singular
Não é viável nem necessário elaborar um PTS para todas as pessoas 
atendidas em um serviço de Atenção Básica. Casos mais difíceis com 

maior gravidade e complexidade devem ser priorizados (BRASIL, 
2007).

Para os demais casos desenvolvemos planos de cuidado entre equipe 
multiprofissional.



Corresponsabilização/Cuidado em rede
Uma rede de cuidados se forma por fluxos entre os 
próprios trabalhadores, que no ambiente de trabalho 
estabelecem conexões entre si e possibilitam o cuidado 
compartilhado e integral. 

Ações intersetoriais



Apoio Matricial



Apoio matricial
O Apoio matricial leva à construção de uma agenda 

integrada:

a) Atendimento conjunto

b) Discussão de casos - supervisão

c) Criação de estratégias comuns para abordar as 

questões de violência, abuso de álcool e outras 

drogas, entre outras  

d) Elaboração de um projeto terapêutico 

singularizado





Clínica ampliada



FATORES QUE INTERFEREM POSITIVAMENTE NA INTEGRAÇÃO ENTRE AB E SAÚDE 
MENTAL

•A equipe de AB tem contato com a comunidade e são bem aceitos;

• A equipe provê um elo vital entre a comunidade e o sistema de saúde;

•Lugares onde os serviços de saúde mental não estão estruturados, o 
profissional de AB é o primeiro recurso de atenção à saúde;

•O seu conhecimento da comunidade permite -lhe reunir o apoio dos 
familiares, amigos e organizações;

•É a porta de entrada aos serviços de saúde para os que deles necessitarem.



FATORES QUE INTERFEREM  NEGATIVAMENTE  NA INTEGRAÇÃO ENTRE AB
E SAÚDE MENTAL

•Falta de trabalho em rede entre os serviços de saúde mental e a AB;

•Relutância dos profissionais da APS em assumir os problemas de saúde 
mental no seu território;

•A falta de conscientização da população de que a APS é a principal porta de 
entrada no serviço público de saúde;

•A saúde mental não é a prioridade nas ações básicas de saúde;

•Resistência dos profissionais da saúde mental e da atenção básica quanto às 
possibilidades de integração de ambos os serviços.



Dificuldades e desafios vivenciadas pelos profissionais da AB para fazer 
Saúde Mental 
1. Lidar com conteúdos ligados à emoção e às necessidades 

subjetivas no cotidiano da assistência
2. Manejo do tempo de cuidado e de expectativa de melhora do 

quadro
3. Tendência a dar soluções e conselhos
4. Dificuldades transferenciais e contratransferenciais
5. Falta de capacitação profissional
6. Estigmas, indisposição para atender

“Casos difíceis e demandantes”



“O papel de profissionais não especialistas em saúde 
mental, mais especificamente, de profissionais da atenção 
primária à saúde, é, portanto, elemento fundamental para 

o alcance dos objetivos de garantia de direitos aos 
portadores de transtornos mentais e acesso a 

tratamentos de qualidade.”
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