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Objetivo do módulo Saúde Mental na  

Atenção Básica? 

Em qualquer cenário de cuidado, as 

questões relativas a saúde mental estarão 

presentes e devem ser tratadas/abordadas 

na mesma condição que qualquer outra 

situação de saúde  



 

Propostas 

• Política Nacional de Saúde Mental 

• Política Nacional de Álcool e outras 

Drogas 

• Rede de Atenção Psicossocial – RAPS 

• Saúde Mental na Atenção Básica 

• Situações de Saúde Mental na Atenção 

Básica 

• Intervenções de Saúde Mental na atenção 

Básica Saúde 

 

 



Demanda e Relevância da Saúde Mental na 
Atenção Básica  

 

• Os problemas de saúde mental  - constituem uma demanda para a saúde 

pública devido à alta prevalência e impacto psicossocial.  

 

• Repercussões na vida do usuário e familiares, causando uma sobrecarga 

psíquica - incapacitação significativa, perda da autonomia e da organização 

 

• Baixa detecção, difícil diagnóstico, tratamento adequado/dispendioso, levando 

a alto custo e baixa eficiência 

 

-     Mudança no paradigma sobre a saúde/doença mental 

 

 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção a saúde . Saúde Mental e Atenção básica; o vinculo das ações de saúde mental na atenção básica. 

2005 



PRINCÍPIOS E CONCEITOS ORIENTAM A SAÚDE MENTAL 

NA  ATENÇÃO BÁSICA?   

PRINCÍPIOS       Sistema Único de Saúde 

   Universalidade 

Garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer 

cidadão.  É preciso eliminar barreiras jurídicas, econômicas, culturais 

e sociais que se interpõem entre a população e os serviços  

Equidade 

Garantia a todas as pessoas, em igualdade de condições, ao acesso às 

ações e serviços dos diferentes níveis de complexidade do sistema 

   Integralidade 

Garantia que o  indivíduo seja visto em sua totalidade, em sua 

dimensão biopsicossocial. Cada pessoa é um todo indivisível e 

integrante de uma comunidade 

 



PRINCÍPIOS E CONCEITOS ORIENTAM A SAÚDE 

MENTAL NA  ATENÇÃO BÁSICA?  

CONCEITOS 

   Processo histórico 

 

Reforma Psiquiátrica 

 

Política Nacional de Saúde Mental 

Políticas e Legislação sobre Drogas 

Rede de Atenção Psicossocial 



Reforma Psiquiátrica 
 

Política Nacional de Saúde Mental  

 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 

 

Rede de Atenção Psicossocial  

 

 

 

 

 



Rede de Atenção 
à Saúde. 

Política Nacional de Atenção Básica  

 

....conjunto de ações de Saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e proteção da 

saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento,  reabilitação, 

redução de danos e a manutenção da 

saúde com atenção integral..  



 

Reforma Psiquiátrica/ Política 
Nacional de Saúde Mental 

 

 

 

 
 



Política Nacional de Saúde Mental 

1º momento: crítica ao modelo hospitalocêntrico 
(década de 80-90), primeiros passos na implantacão 
de serviços substutivos ao manicômio 

 

 

 

2ºmomento: Reforma Psiquiátrica - Lei Federal 10.216 
consolidação do novo modelo (2001 - …), começa a 
ampliação dos serviços… 

 

 

 

3º momento: Rede de Atenção Psicossocial – RAPS no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (2011....... 



1º momento: crítica ao modelo hospitalocêntrico  
(década de 80-90) 

• Questionamentos ao modelo hospitalocêntrico 

 

• 1987 – aberto 1º CAPS na cidade de São Paulo; 

 

• 1989 - Santos são implantados NAPS 24 horas, cooperativas, 

residências para egressos; 

 

• 1989...final anos 90- Projeto de Lei Paulo Delgado propõe a 

regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a 

extinção progressiva dos manicômios no país – Reforma psiquiátrica 

no legislativo 



                            Lei 10.216 /  6 de abril de 2001  

 

“Garante o processo de substituição progressiva dos leitos em hospitais 

psiquiátricos por uma rede comunitária de atenção psicossocial” 

 

“ Garante que as pessoas portadoras de transtornos mentais sejam 

tratadas com humanidade e respeito, no interesse exclusivo de beneficiar 

sua saúde, visando a alcançar sua recuperação pela inserção na família, 

no trabalho e na sociedade, com direito a aposentadoria, internação em 

hospital geral/caps, proteção, aposentadoria, assistência, benefícios e 

proteção e direitos“ 

 

2º momento: Reforma Psiquiátrica (2001 …) 

Processo de Desinstitucionalização 



Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



 



 



Até então o consumo de drogas não era visto como ameaça a 

sociedade ou ao sujeito. 

 

Isso se deve ao fato de que os efeitos, tanto sociais quanto 

subjetivos desse consumo, são fortemente relacionados aos seus 

contextos sociais formais e informais, as leis e os costumes.  

Portanto a droga assume diferentes significados em 

diferentes ocasiões! 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Idade Contemporânea   Século XIX  
 

Exportações cresceram  

Isolamento dos princípios ativos das plantas em laboratório (fármacos) 

Mudanças sociais e guerras: aumentaram o consumo principalmente de álcool e ópio 

Uso político de acusações de narcotráfico entre nações rivais da hegemonia global 
(Gra Betanha e Estados Unidos) 

Campanhas “antidrogas”: reivindicavam a criação de leis proibicionistas 
(principalmente para as drogas utilizadas por grupos minoritários)   

1919 Lei Seca (EUA) 

Droga como causadora de doença e criminalidade 

“Guerra as Drogas” – 1971 EUA 

Proibição das drogas – ilícitas 

 

 

 

 

 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Idade Contemporânea 

 

  

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 

Brasil 

 

Século XIX inicia a repressão pelo 

consumo de maconha (1932), ópio e 

cocaína, assim como a venda de bebidas 

alcóolicas  

 

 

Regime Militar: Lei 6.368, (1976) nova 

legislação para facilitar a aplicação da 

repressão em uma juventude rebelde 

Manutenção do regime político-

econômico e controle social 



Idade Contemporânea 

Brasil  

Não existe distinção entre consumo e tráfico e nem ao tipo de 

substância  

 

Política higienista 

 

Violência passa a ser atribuída as “guerras de traficantes” e não 

ao modelo socioeconômico vigente 

 

 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



As políticas brasileiras na área de drogas até então tinha caráter 

moralista: usuários vistos como pessoas que precisavam de punição e 

que tinham falta de caráter 

 

 

 

Hoje as políticas buscam criar ações que garantam aos usuários os 

direitos a ter acesso aos cuidados que necessitarem, como por 

exemplo, o tratamento em saúde. 

 

 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



1- Prevenção 

 

2- Tratamento, recuperação e reinserção social 

 

3- Redução de danos sociais e de saúde  

 

4- Redução da oferta 

 

5- Pesquisas, estudos e avaliações 

Política Nacional sobre Drogas (PNAD) 2004 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Decreto 7.737/ 2011 – Programa “Crack é possível 

vencer” 
 

Estruturado em três eixos:  

-Prevenção 

-Autoridade  

-Cuidado 

 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Classificação das drogas no Brasil 

 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



 

(Nutt, Leslie e 

King, 2010) 



Tipos e efeitos das drogas 

 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Conceitos gerais  

Droga: Qualquer substância psicoativa que altera o SNC e produz 
diferentes sensações, afetam o grau de consciência e estados emocionais.  

Tolerância: Organismos se acostuma/adapta com a droga de escolha e 
passa a haver necessidade de doses maiores para se obterem os mesmos 
efeitos 

Uso em “binge”: consumo de grandes quantidades de substâncias em um 
curto período de tempo, ainda que esporadicamente. 

Abstinência: Conjunto de sinais e sintomas físicos e psíquicos 
desencadeados pela redução abrupta da quantidade de droga ou 
suspensão do uso.  

Lapso: ato isolado de utilizar a droga que esta tentando abandonar. 

Recaída: volta do uso no padrão anterior a interrupção, com os mesmos 
problemas envolvidos.  

 

 

 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Padrão de uso  

Uso: consumo de qualquer tipo de substância psicoativa não sendo este 

patológico ou problemático, porém não isento de riscos.  

Recreativo 

 

Controlado 

 

Social 

 

 

 

Experimental          

 

Ocasional 

 

Habitual 

(OMS, 2001 ) 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Padrão de uso  

Abuso ou Uso Nocivo (CID-10):  

Evidências de que o uso pode ser causador de algum dano físico ou 

mental 

Padrão de uso persistido por pelo menos um mês ou então 

repetidamente em doze meses 

 

(OMS, 2001 ) 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Padrão de uso 

Dependência (CID-10): 

Uso de uma droga de forma contínua ou periódica mesmo com 

graves prejuízos para a vida da pessoa. 

Não pode ser definida apenas pela quantidade e frequência de uso.  

Forte desejo ou senso de compulsão para consumir uma substância.  

(OMS, 2001 ) 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Padrão de uso 

Dependência (CID-10): 

Dificuldade de controlar o comportamento em termos de quantidade, início e 

término do consumo. 

 

Sintomas de abstinência e tolerância. 

 

 

Abandono progressivo de prazeres e interesses em favor do consumo.  

 

(OMS, 2001 ) 

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Epidemiologia do uso de drogas no Brasil 

População Geral (CEBRID, 2015)  

Política Nacional de Álcool e outras Drogas 



Estigmas e estereótipos – principalmente as pessoas que usam 
drogas ilícitas, são os principais indicadores de afastamento dos 
serviços primários de saúde.  

Falta de profissionais capacitados – a dificuldade perpassa pela 
realização de cuidados básicos, efeitos das drogas e até mesmo 
encaminhamentos adequados.  

Não conseguem desenvolver empatia – a questão se relaciona 
com deixar as crenças ou valores de lado e proporcionar saúde.  

 

Dificuldades da AB no manejo do uso de AOD 



Estudo demonstrou que uso de AOD é mais estigmatizado pela AB ao se 

comparar com outras questões de saúde como HIV/AIDS, esquizofrenia, 

dentre outras.  

 

 

E que as consequências disso são: negligência no cuidado, indisposição para 

atender, pessoas que não contam sobre o uso e dificuldade no 

encaminhamento de casos graves para serviços especializados. 

(Andrade, Ronzani, 2013) 

  

 

Dificuldades da AB no manejo do uso de AOD 



 



Atuação do enfermeiro da AB em AOD  

Identificação dos usuários no território 

 

Rastreio e classificação do uso de risco, nocivo ou dependente 

 

Intervenção 

 

Encaminhamento (se necessário) 

 

Acompanhamento de usuário e família 



Rastreio ou Classificação de Risco 

Instrumentos 

 

 

Classificação do uso de Álcool – AUDIT-C 

 

 

Classificação de uso de todas as substâncias – ASSIST 

 

 



 



 



Possíveis intervenções de Enfermagem na AB 

Uso de baixo risco: Orientação básica 

Uso de risco/moderado: Aconselhamento 

Uso nocivo/abusivo/alto risco: Intervenção breve 

Uso dependente/severo: serviço especializado  

 

 



Aconselhamento 

Orientações claras que podem levar a diminuição ou interrupção 

do uso de AOD 

-Empatia 

-Objetivo 

-Embasado na situação atual do usuário, problemas atuais 

apresentados com o uso 

Possíveis intervenções de Enfermagem na AB 



Aconselhamento 

Como fazer? 

 

Você se sente a 
vontade com 
seu consumo 

atual de AOD?  

Reflexão 

O que você 
pretende 

fazer com o 
seu consumo 

Responsabilização 

E se você 
mudasse o 
caminho da 
sua casa? 

Menu de escolhas 

Na minha opinião 
este uso esta 

prejudicando você, 
parece que esta 

perdendo o controle 
não acha?  

Opine (se autorizado) 

Vamos 
encontrar 

juntos uma 
forma de eu 

poder ajudar.  

Interesse 

Tudo bem se você 
acredita que tem 
controle, o que 

podemos fazer então 
para resolver a 
situação atual? 

Evite confronto 



 
 

As Redes de Atenção à Saúde - Redes Prioritárias  



Tripla carga de doenças 

Doenças 
Crônicas 

Violência 
Urbana 

Doenças 
infeciosas 

Transição Epidemiológica 



CONDIÇÕES 
AGUDAS 

CONDIÇÕES 
CRÔNICAS 

Predominância de Condições Crônicas 

Transição Epidemiológica 



 
 

Redes Prioritárias  



REDE DE 

ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

(RAPS)  

3º momento:  



Rede de Atenção Psicossocial – RAPS 

no âmbito do SUS (Portaria nº 3088 / 2011)   

 “(...) consiste numa rede de cuidados que visa 

assegurar às pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso do crack, álcool e outras 

drogas, atendimento integral e humanizado.  

 

Vem com a perspectiva de consolidar um modelo 

de atenção aberto e de base comunitária e propõe 

a garantia da livre circulação das pessoas com 

problemas mentais pelos serviços, comunidade e 

cidade (Brasil, 2011). 

 



 

Objetivos -  RAPS 

• Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população 

em geral; 

 

• Promover a vinculação das pessoas em 

sofrimento/transtornos mentais e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas 

famílias aos pontos de atenção; 

 

• Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção 

das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por 

meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da 

atenção às urgências. 



Diretrizes - RAPS 

• Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das 
pessoas; 

 

• Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 

 

• Combate a estigmas e preconceitos e Diversificação das estratégias de cuidado; 

 

• Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e 
assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 

 

• Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 

 

 

Desenvolvimento de atividades no território, que favoreçam a inclusão social com 
vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; 



Diretrizes RAPS 

• Desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos 

• Participação dos usuários e de seus familiares no controle social  

 

• Organização dos serviços em rede de atenção à saúde, com 

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do 

cuidado 

• Promoção de estratégias de educação permanente 

 

• Desenvolvimento da lógica do cuidado tendo como eixo central a 

construção do projeto terapêutico singular. 



Componentes da Rede de Atenção Psicossocial -RAPS 



•Unidade Básica de Saúde, 

• Núcleo de Apoio a Saúde da Família,  

•Consultório na Rua,  

•Apoio aos Serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório 

•Centros de Convivência e Cultura 

Atenção Básica em Saúde 

•Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; 
Atenção Psicossocial 

Estratégica 

•SAMU 192,  

•Sala de Estabilização,  

•UPA 24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de 
Saúde 

 

Atenção de Urgência e 
Emergência 

 

•Unidade de Acolhimento 

•Serviço de Atenção em Regime Residencial 

Atenção Residencial de 
Caráter Transitório 

 

•Enfermaria especializada em Hospital Geral 

•Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas 

Atenção Hospitalar 

 

•Serviços Residenciais Terapêuticos 

•Programa de Volta para Casa 

Estratégias de 
Desinstitucionalização 

 

•Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda, 

•Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais 

Estratégias de Reabilitação 
Psicossocial 

Componentes da Rede de Atenção Psicossocial 



Rede de 

Atenção 

Psicossocial 

Atenção 

Básica em 

Saúde 

Atenção 

Psicossocial 

Especializada 

Atenção de 

Urgência e 

Emergência 

Atenção 

Residencial de 

Caráter 

Transitório 

Atenção 

Hospitalar 

Estratégias de 

Desinstitucional

ização 

Reabilitação 

Psicossocial 

     PORTARIA 3.088 /2011 



ATENÇÃO BÁSICA EM 
SAÚDE 



Atenção 

Básica em 

Saúde 

Equipes de Atenção 

Básica para 

populações especificas 

Unidade 

Básica de 

Saúde 

Centro de 

Convivência 

Ações: Promoção 

de SM, prevenção 

e cuidado dos 

transtornos 

mentais, redução 

de danos, 

responsabilidade 

compartilhada. 

Equipe de 

Consultório na 

rua: 

Itinerante, 

vinculado à UBS 

e cuidados a 

pop. de rua de 

forma geral. 

 

Equipe de apoio 

aos serviços do 

componente 

Atenção 

Residencial de 

Caráter 

Transitório: 

Suporte Clínico.  

Espaços de 

socialização, 

produção e 

intervenção na 

cultura e na 

cidade. 

PORTARIA 3.088/2011 

 



 

 

Consultório na Rua 

 

 

 

 

Residencial de Caráter Transitório 

 

 

 

Centro de Convivência 

 

 

 

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 



ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
ESTRATÉGICA 



Atenção 

Psicossocial 

Especializada 

CAPS I CAPS II CAPS III CAPS i CAPS 

AD III 

CAPS 

AD  

Municípios 

com pop.  

acima de 

20.000 

 

 

Municípios 

com pop.  

acima de 

70.000 

Municípios 

ou regiões  

com pop.  

acima de 

200.000 

Municípios 

ou regiões  

com pop.  

acima de 

150.000. 

Criança e 

adolescente 

com TM ou 

usuária de 

SPA’s 

Municípios 

ou regiões  

com pop.  

acima de 

70.000. 

Adultos ou 

crianças e 

adolescentes. 

Municípios 

ou regiões  

com pop.  

acima de 

200.000. 

Adultos ou 

crianças e 

adolescentes. 

 

PORTARIA 3.088/2011 

 



ATENÇÃO DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA 



Atenção de 

Urgência e 

Emergência 

SAMU Sala de 

estabilização UPA 

24h 

Portas 

hospitalares de 

atenção à 

urgência/pronto 

socorro. 

UBS 

PORTARIA 3.088//2011 

 



Atenção 

Hospitalar 

Enfermaria Especializada em hospital 

geral, para pessoas com transtorno 

mental e usuários de SPA’s.:  

 

Tratamento hospitalar para casos 

graves (inclui abstinência e 

intoxicação).  

 

Acesso aos leitos deve ser regulado 

pelo CAPS.  

 

Internação de curta duração, até a 

estabilidade do caso. 

 

Serviço Hospitalar de Referência: 

para pessoas com transtorno 

mental e usuários de SPA’s.:  

 

Casos com indicativos de 

comorbidade de ordem clínica ou 

psíquica.  

 

 Internação de curta duração. 

Compõe a rede hospitalar de 

retaguarda aos usuários de álcool 

e outras drogas. 

PORTARIA 3.088//2011 

 



ATENÇÃO HOSPITALAR 



 

• Oferece retaguarda em Hospital Geral para os usuários 
com Transtornos Mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de álcool, crack e outras 
drogas......com internações de curta duração, até a 
estabilidade clínica do usuário 

 

 

• Funciona em regime integral, durante 24 horas diárias, 
nos sete dias da semana, sem interrupção da 
continuidade entre os turnos. 

  
 

 
ATENÇÃO HOSPITALAR 

Serviço Hospitalar de Referência em Hospital Geral 



ATENÇÃO RESIDENCIAL DE 
CARÁTER TRANSITÓRIO 



Atenção Residencial 

de Caráter Transitório 

Unidade de Acolhimento 

Funcionamento 24h 

Ambos os sexos 

Usuários de SPA’s 

Acentuada vulnerabilidade 

social e/ou familiar 

Acompanhamento protetivo 

transitório 

Máximo de 06 meses 

Acolhimento definido pelo 

CAPS. 

 

Serviço de 

Atenção em 

Regime 

Residencial: 

Serviço de Atenção em Regime 

Residencial (incluindo as 

comunidades terapêuticas 

Máximo de 09 meses). 

 

 Atenção Básica: apóia  e 

reforça o cuidado clínico geral,  

junto com o CAPS. 

 

CAPS: responsável pela 

indicação do acolhimento, 

acompanhamento 

especializado, planejamento 

de saída e seguimento do 

cuidado.  

Unidade de 

Acolhimento 

Adulto:  acima 

de 18 anos 

Unidade de 

Acolhimento 

infanto-juvenil:  

12* a 18 anos. 

PORTARIA 3.088//2011 

 



ESTRATÉGIAS DE 
DESISNTITUCIONALIZAÇÃO 



Estratégias de 

Desinstitucionalização 

 

 

Programa de Volta 

para Casa:  

 

 

prevê auxilio 

reabilitação para 

pessoas com TM, 

egressas de 

internação de longa 

permanência. 

SRT I* 

SRT II* 

PORTARIA 3.088/2011 

 

Serviços Residenciais 

Terapêuticos:  

 

moradias inseridas na 

comunidade, 

destinadas a acolher 

egressos de longa 

permanência 

 



REABILITAÇÃO 
PSICOSSOCIAL 



Ancorado Reabilitação Psicossocial 

• Promoção de cidadania 

• Inserção no jogo social por meio do capital  

• Construção de autonomia 

• Poder de contratualidade com plena cidadania 
 

• CONTRATUALIDADE NOS TRÊS GRANDES 

 

• CENÁRIOS 

•  HABITAR - MORAR 

•  TRABALHO 

•  REDE SOCIAL 



Reabilitação 

Psicossocial 

Composto por iniciativas de 

geração de trabalho e renda, 

empreendimentos solidários, 

cooperativas sociais. 

Essas iniciativas devem 

articular as redes de saúde e 

de economia solidária com os 

recursos disponíveis no 

território. 

 

PORTARIA 3.088/2011 



 

Ampliar e 
fortalecer a 
rede extra-
hospitalar 

Organização da 
atenção à saúde 
mental em rede 

Desistintucionalização 

Reabilitação 
psicossocial 

Intersetorialidade  

redução gradual dos leitos 
psiquiátricos implementar uma política 

de atenção integral a 
usuários de álcool e 

outras drogas 

incluir as ações da saúde 
mental na atenção básica 

POLÍTICA NACIONAL 
DE SAÚDE MENTAL 

Princípios  



Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental 

1-Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar   

 

• Redução gradual de leitos em hospitais psiquiátricos 

• Residências terapêuticas 

• Programa de Volta para Casa 

• Ações de reinserção na comunidade 

• Ampliação de leitos em HG  



Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental 
 

2-Expansão e consolidação da Rede de Atenção Psicossocial  

 

• Ações de saúde mental na Atenção Básica 

• Expansão e qualificação dos Centros de Atenção Psicossocial 

• Implantação de Centros de Convivência 

• Programas de geração de renda e trabalho 

• Moradia (aluguel social e outras políticas da Habitação) 

• Intervenções na cultura, mobilização de usuários e familiares 



 

  
 

Situações de Saúde Mental  na Atenção Básica  

 



 

  
 

Demandas de Saúde Mental na Atenção Básica  

 

 

Quem são as pessoas que sofrem e são atendidas na 

AB?  

 



• Em geral as pessoas em sofrimento mental/psíquico procuram a 

equipe da AB apresentando sintomas físicos, na maioria das vezes 

com queixas sem explicação médica.  

Saúde Mental na Atenção Básica  

“bolo na 

garganta” 
diversos 
tipos de 
dores. 

 
“sofrer dos 
nervos” ou 

“estar nervoso” 
“tremura nas 

carnes” 

“Não 
aguento 

mais” 





Grupo I - Transtornos Mentais Comuns- TMC – não psicótico 

designado às pessoas que sofrem mentalmente e 

apresentam sintomas somáticos, não psicóticos, que 

produzem incapacidade funcional caracterizados por 

 

 

 

 

Esse quadro clínico, em geral, não faz os indivíduos 

procurarem a assistência necessária, e muitas vezes, 

quando procuram esta assistência, são 

subdiagnosticados ou não recebem o tratamento 

adequado. 

insônia 

fadiga 

irritabilidade 

esquecimento dificuldade concentração 

queixas somáticas 

Goldberg & Huxley (1992),  



 

  
 

Transtornos Mentais Comuns- TMC – não psicótico  

 

É uma situação de saúde que não preenche os critérios 

formais para diagnóstico de depressão e/ou ansiedade 

segundo as classificações da DSM-IV e CID-10, mas que 

apresentam sintomas de prejuízo funcional semelhantes aos 

quadros crônicos.  



Sintomas exuberantes x Sintomas discretos   

Algumas das expressões que denotam que algo não vai bem com o 

sujeito, e que o fazem merecedor da atenção dos profissionais da AB: 

CHORO ISOLAMENTO APATIA INSEGURANÇA 

os profissionais que são chamados a prestar socorro nessas 

situações devem ficar atentos as essas expressões e para não 

emitirem respostas e comportamentos automáticos que nem 

sempre são os mais adequados para fazer face aos problemas a 

serem enfrentados. 



Algumas Síndromes dos TMC 

Síndrome ansiosas 

 Presença de sintomas ansiosos excessivos, na maior 

parte dos dias, com angústia, tensão, preocupações, 

nervosismo e irritação, acompanhar insônia, dificuldade 

de relaxar, concentrar, sintomas físicos - cefaleia, 

tontura, taquicardia, dores musculares, epigastralgias, 

formigamentos, sudorese 



Algumas Síndromes dos TMC 

Síndrome depressiva 

    Tratada como um problema prioritário de saúde pública, primeira 

causa de incapacidade entre todos os problemas de saúde.  

 

 Caracterizada por uma série de sintomas afetivos, instintivos e 

neurovegetativos, ideativos e cognitivos, relativos à 

autovaloração, à volição e à psicomotricidade. 



Algumas Síndromes dos TMC 

Síndrome do pânico  
 

Caracterizada por crises recorrentes, medo de novas 

crises bem como a preocupação com possíveis 

implicações e um sofrimento subjetivo significativo, com 

ou não ser acompanhada de agorafobia. 
 



Epidemiologia 

Pelotas: 22,7% 
(17,9% homens e 
26,5%mulheres) 

Rio de Janeiro: 
1/3 de um 

ambulatório geral 
universitário 

São Paulo: 
24,95% 

Sorocaba: 
35,3%  

Cidade do 
interior de MG: 

37,8% 

São Paulo 

 

 cerca de 50% dos 

pacientes que 

procuram os 

serviços primários 

de saúde são 

considerados 

portadores de 

distúrbios mentais 

não-psicóticos 

 

 

 

 

  

Brasil-  prevalência 28 a 50% 

 

Embora os TMC causem poucos mais de 1% da 

mortalidade, são responsáveis por mais de 12% 

da incapacitação decorrente de doenças.  



Grupo II - Transtornos Mentais Severos e Persistentes   

Das 10 principais causas de Incapacitação 

 

1º lugar Depressão:  

76,4 milhões de anos perdidos 

 

5º. Lugar Transtornos causados pelo uso de álcool 

27,9 milhões de anos perdidos; 3,8% do total. 

 

6º. Lugar Transtornos de ansiedade 

 27,6 milhões de anos perdidos 

 

"Estes novos números são um sinal de alerta para que todos os países repensem suas 

abordagens à saúde mental e tratem-na com a urgência que merece". (Margaret Chan, 

Diretora-Geral da OMS 

 

........processo patológico com indicação de ampliação do 
tratamento, inclusão de terapias medicamentosas e intervenções 

psicoterápicas mais especializadas (OMS, 2017) 



Demandas  que impactam a Saúde Mental  

  

Situações de violência  

 

Abandono social 

 

Condições socioeconômicas 

desfavoráveis  

 

Habitação, subemprego, etc  

” 



IMPACTO DO ADOECIMENTO 

MENTAL NA POPULAÇÃO  

-Fator incapacitante significativo 

 

 

-Perda da autonomia e da 
organização 

 

 

 

-Difícil diagnóstico e tratamento 
 



Por que Saúde Mental na AB? (OMS) 

Do ponto da vista da clínica 

 

• Indissociação  mente-corpo 

• Componente de sofrimento associado a toda e qualquer doença 

• Cuidar da saúde mental é produzir saúde 

• 20 - 25% das consultas da AB tem como única razão problemas de SM 

• 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na AB, inclusive os problemas 

de SM. 

• Pessoas com doenças crônicas (principal trabalho da AB) têm taxas mais altas de 

problemas mentais que a população em geral 

• Pessoas com TMC ou Severo e Persistente têm maiores taxas de morbidade do 

que a população em geral 

 



6 vantagens para integrar a SM na AB (OMS) 

 Redução do estigma 

 

 Melhora no acesso ao cuidado 

 

 Redução da cronificação e melhora na integração 
social 

 

 Proteção dos direitos dos pacientes 

 

 Melhores resultados na atenção na comunidade 

 

 Promoção da capacitação dos profissionais em 
atender SM 



Indicadores da OMS 

importantes para as ações de Saúde Mental na Atenção Básica 

 Aumento dos atendimentos de casos de Saúde Mental, com diminuição 

dos encaminhamentos 

 

 Redução das internações psiquiátricas  

 

 Adesão (mesmo que descontínua) dos pacientes e familiares ao 

tratamento 

 

 Uso racional de medicamentos 

 

 Redução de danos no uso abusivo de álcool e outras drogas 



Intervenções de Saúde Mental na 

Atenção Básica 

Saúde mental é 

transversal se articula e 

potencializa outros 

programas de saúde. 



Como Cuidamos da Pessoa em 
Sofrimento 

Emocional/psíquico? 
 
 

“Intervenções terapêuticas na 
atenção básica à saúde”  

 
 
 

Vamos abrir a caixa de 
ferramentas?? 



CONSTRUINDO O CUIDADO 
COMPREENDENDO O 

SOFRIMENTO  
 
 
 

(A PESSOA, O SOFRIMENTO E O 
CUIDADO) 



A Pessoa 
Correlações entre esferas 

Trabalho 

Vida secreta 

Autoimagem 

Necessidade de 

automanutenção 

Necessidade de 

auto cuidado e 

de lazer... 

-Vida passada  

Vida futura 

Vida familiar 

Mundo 

cultural 

Papéis sociais 



O Sofrimento  
 

• É sobre essa pessoa complexa que 
emergem os fenômenos que 

denominamos de doença. 
 
 
 
 

 • Podemos entender a doença como 
sendo o surgimento de uma nova 

dimensão.  
 
 
 

Irá influenciar todas outras esferas, de 
acordo com as relações que se 

estabelecerem entre elas.  
 

 

 

A Dimensão do Sofrimento 
 

• Vivência da ameaça de 
ruptura de 

unidade/identidade da 
pessoa.  

 
 

• Interdependência das 
pessoas, família, território, 

sociedade  
 

Sofrimento - vivência 
Doença – descrição  

 



O Cuidado 

 

 

Atenção ao conjunto de 

esferas que compõem a 

pessoa e suas correlações com 

a doença existente e /ou 

promotora de doenças. 
 

 

 

(abordagem integral) 

 
 

 

O que é o cuidado?  
 
 
 

Elaboração das 
estratégias de 

intervenção em algumas 
ou várias esferas.  



Pessoas que sofrem,  

Tomar a pessoa,  

Nem todo sofrimento não é 

doença 



 
 

O cuidado é construído no cotidiano dos encontros 
entre profissionais e usuários...ambos criam novas 

ferramentas e estratégias para compartilhar e 
construir juntos o cuidado em saúde. 

 



Como se faz SM na AB? 

No....  Território  

Com..... Acolhimento  

Com..... Escuta qualificada 

Com...........Pensar/refletir 

Com.... Esclarecimento 

Com....Empatia  

Com.... Reatribuição e Ressignificação do sofrimento  

Com..... Suporte 

Com....Clínica Ampliada 

Com...  Corresponsabilização 

Com......Integralidade 

Com.... Projetos Terapêuticos Singulares 

Com.....Apoio Matricial NASF 

Com….. Atividades Comunitárias e na Unidade de Saúde 

 

 

 

 

tecnologias 
leves  

Intervenções 
prográmaticas 



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. 

 

 

 
 



Em uma primeira conversa.....onde a equipe da pode 
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..... sabendo ESTÃO disponível para..... 
acompanhar e se o caso exigir, cuidar de forma 
compartilhada com outros serviços.  (MS, 2008) 

Acolher o usuário e suas queixas emocionais como 
legítimas.  

 
dispositivo para a formação de vínculo e a prática 

de cuidado entre o profissional e o usuário.  

Com .....Acolhimento 



Com .....Acolhimento 

Postura ética que implica na escuta do 

usuário em suas queixas, no reconhecimento 

do seu protagonismo no processo de saúde e 

adoecimento, e na responsabilização pela 

resolução, com ativação de redes de 

compartilhamento de saberes.  



Unidade Básica de Saúde 

Saúde da Família 

Hospital 

de 

Referência 

•Atendimento na Unidade 

• Apoio NASF 

•Encaminhamento  

para Unidade  Especializada 

de Referência 

PS 

URGÊNCIA  

Saúde Mental 

UNIDADE DE 

SAÚDE 
 MENTAL DE 
REFERÊNCIA 

CAPS 
AD 

(Álcool e 
Drogas) 

 
 

CAPS  
Infantil 

CAPS  
Adulto 

ACOLHIMENTO 

 

Rede de Atenção 

em  

Saúde mental 



ferramenta essencial para que o usuário seja atendido na 
perspectiva do cuidado como ação integral......por meio dela, é 
possível a construção de vínculos.............. a produção de relações 
de acolhimento, o respeito à diversidade e à singularidade no 
encontro entre quem cuida e quem recebe o cuidado. 

Permite o desabafo (denominado catarse em termos psicológicos) e cria 

espaços para o paciente refletir sobre seu sofrimento e suas causas. 

 

Lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer 

 

Onde o paciente possa contar e ouvir o seu sofrimento de outra 

perspectiva, por intermédio de um interlocutor que apresenta sua 

disponibilidade e atenção para ouvir o que ele tem a dizer. 

 

 

Com .... Escuta qualificada 



responsabilização e escuta =      Vínculo 

Circulação de afeto entre as 
pessoas a partir da disposição 
de acolher de uns e da decisão 

de buscar apoio de outros  
 (Campos, 2003) 





Com …. Pensar e Refletir 

Proporcionar ao usuário um momento para 

 

 

 

verbalizar...pensamentos...sentimentos.. 

 

 

uma maneira de sair de si mesmo...relacionar-se... 

retornar a si mesmo... 

 

 

Ouvir-se  

 

 

 



Com ….. Esclarecimento 

desfaz fantasias e aumenta informação......reduzindo a 
ansiedade e a depressão.  

 
 
 
 

Facilita a reflexão e permite uma reestruturação do 
pensamento com repercussões nos sintomas emocionais e 

até mesmo físicos. 



Com .... Empatia  

...capacidade de se colocar no lugar do outro, de modo a 

sentir caso estivesse em seu lugar... 

 

 

 

Pois então, diga o que está  

te incomodando... 

Você está enganada. 

Nada me incomoda 

nesse momento!! 



Com…… Reatribuição/Ressignificação 

Construir uma conexão entre as queixas somáticas e o sofrimento 

psíquico ......... 

O processo não se dá em apenas uma consulta. Ele faz parte do cuidado 

longitudinal dos pacientes da atenção básica 

Deslocar o olhar da doença para o cuidado, para o alívio e para a 

potencialização de novos modos individuais e grupais de estar no 

mundo 

Atribuir o sintoma a um sofrimento que pode não ter sua origem no 

corpo. E dar ao sofrimento o cuidado que ele demanda. 



representa continência para os sentimentos envolvidos, 
reforçando a segurança daquele que sofre, empoderando-o 

na busca de soluções para seus problemas. 
 

Oferecer suporte na medida certa 

 

 

 ...uma medida que não torne o usuário dependente e nem 

gere no profissional uma sobrecarga.  

 

 Com ...Suporte 

...para oferecer suporte é preciso autoconhecimento... ... e 
autoconfiança... 
 



 

 
O atendimento 

tradicional 

Psiquiatra 

Usuário 

Enfermeira 

Generalista 

Com....Clinica Ampliada- interdisciplinar 

PSICOLOGA 

RAPS 



Abrangência de ações de promoção, prevenção, proteção, 
tratamento e recuperação da saúde 

 Com....  Integralidade 

Totalidade mente-corpo 



Com....Corresponsabilização 

...uma rede de cuidados no âmbito da micropolítica se forma por 

fluxos entre os próprios trabalhadores, que no ambiente de trabalho 

estabelecem conexões entre si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma Rede de cuidados compartilhados e fomento 

das ações intersetoriais 



Com.... Projetos Terapêuticos Singulares-PTS 

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). 

.... 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 responsabilidades     

 

Reavaliação 
 



Com 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 



Núcleos de Atenção Saúde da Família- NASF 

 

 

Compostos por profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, que compartilham práticas em saúde 
nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando 
no apoio às equipes e na unidade onde está cadastrado.   

 

 

 

Devem instituir a integralidade do cuidado físico e 
mental aos usuários do SUS por intermédio da 
qualificação e complementaridade do trabalho das ESF  

 
 
 



Núcleos de Atenção Saúde da Família- NASF 

Categorias Profissionais que compõem o NASF: 

 

• Assistente Social;  

• Professor de Educação Física;  

• Farmacêutico;  

• Fisioterapeuta;  

• Fonoaudiólogo;  

• Nutricionista;  

• Terapeuta Ocupacional;   

• Psicólogo e 

• Médicos Acupunturista; Ginecologista, Homeopata; Pediatra e 
Psiquiatra. 

 

      Tendo em vista a magnitude dos transtornos mentais, é 

recomendado que cada NASF conte com pelo menos 1 (um) 

profissional da área de saúde mental  

 



Suporte do Matriciamento - NASF 

 Matriciamento  (Intervenções pedagógicas e 

terapêuticas) 

Saber 

Especializado 
Equipes de 

Referencia 

Buscam 

Apoio  
Divisão do poder: 

 

Compartilhamento do saber 

“Fazer junto” – tutelar intervenções 

Contribuir para além do seu núcleo 

Aumentar a autonomia da equipe 

Ser membro da equipe 



Suporte do Matriciamento - NASF 

 Matriciamento  (Intervenções político-pedagógicas e 

terapêuticas) 

Saber 

Especializado 

Equipes de 

Referencia 

Legitimar a função 

do outro 

(Re)apropriação do Saber 

Responsabilização 

Ampliação da clínica 

Diversificação das intervenções 



Suporte do Matriciamento - CAPS 

CAPS ou serviço 

substitutivo de saúde 

mental 

Corresponsabilização 

Não 

encaminhamentos 

CAPS 
Unidade de apoio para 

AB 



Com….. Atividades Comunitárias e na Unidade de Saúde   

Grupos terapêuticos , operativos  

Grupos de artesanato,  convivência 

Abordagem familiar  

Grupos de orientação aos familiares 

Grupos de cuidado aos cuidadores 

Redes de apoio social e/ou pessoal do 

indivíduo 

Geração de renda  

Visita Domiciliar  

Consulta de enfermagem, 



Atuar terapeuticamente 
na redução do 

sofrimento emocional 

 

Reestruturação pessoal  
 

aumento da 
autoestima 

 

aumento da 
resiliência 

 

melhoria da 
capacidade de 

enfrentamento dos 
problemas da vida 

 

Objetivos das intervenções de Saúde Mental na 

Atenção Básica? 
 



 

Saúde Mental na Atenção Básica  

 

Atenção 
psicossocial 

Cuidado 
Ampliado e 

Integral 

Foco na pessoa e não 
na doença  

Efetivar modelo 
substitutivos à 
hospitalização 

Relações 
Interpessoais  

Desconstruir Modelos 

“biomédico” 
Promoção da 

cidadania 
dos usuários 

Princípios da  

Reforma Psiquiátrica 

SUS 

Construir 
novos 

saberes e 
práticas  



FATORES QUE INTERFEREM POSITIVAMENTE NA INTEGRAÇÃO 
ENTRE ATENÇÃO BASICA 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 ESF 
E SAÚDE MENTAL 

 

• À distância e a falta de vinculo dos serviços de saúde mental e a 

atenção básica; 

 

• Relutância dos profissionais da ESF em assumir os problemas de 

saúde mental no seu território; 

 

• A falta de conscientização da população de que a ESF é 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 
atenção básica para fazer SM  

Tendência a dar soluções e conselhos 

Manejo do tempo de cuidado e de expectativa de 
melhora do quadro 

Dificuldades transferenciais 

Dificuldades contratransferência 

Lidar com conteúdos ligados à emoção e às 

necessidades subjetivas no cotidiano da 

assistência 



Saúde 
Mental 

na 
Atenção 
Básica  

“Pacientes difíceis”  

Problemas 
psicossociais e/ou 

psiquiátricos 

Necessidade de 
sensibilidade 
psicossocial 

Baixa detecção e 
tratamento 

adequado pelos 
médicos 

generalistas 
levando a alto custo 

e baixa eficiência 

Medicalização  
das  emoções 

Psiquiatrização 

Psicologização 



 

Material 


