


REFORMA PSIQUIÁTRICA 
• Definição: 

 É um conjunto de iniciativas políticas, sociais, 

culturais, administrativas e jurídicas que visam 

transformar a relação da sociedade para com o 

doente. 

   Visa as transformações na instituição e no setor 

médico-psiquiátrico até as práticas sociais em lidar 

com as pessoas portadoras de problemas mentais.  



REFORMA PSIQUIÁTRICA 

• No Brasil - Lei 10.216/2001 assegura a proteção 

dos direitos dos portadores de transtornos 

mentais e o redirecionamento do modelo 

assistencial. 

• Países como Inglaterra, Canadá, Itália e 

Espanha também adotam postura semelhante. 

 



REFORMA PSIQUIÁTRICA 

• Movimento em prol da Reforma Psiquiátrica 

iniciado há 20 anos; 

 

• Objetivo: Substituição progressiva dos 

hospitais psiquiátricos por um modelo 

assistencial baseado numa lógica diversa. 



REFORMA PSIQUIÁTRICA 

• A perspectiva é alterar o modelo baseado 

principalmente no hospital como instrumento 

de assistência à Saúde Mental, na medida 

em que este modelo foi mundialmente 

reconhecido como ineficaz.  

 



REESTRUTURAÇÃO DO MODELO 

ASSISTENCIAL 

Segue três diretrizes do Ministério da Saúde e 

da Organização Mundial da Saúde (OMS): 

 

• Desospitalização,  

 

• Desinstitucionalização e  

 

• Resgate dos direitos de cidadania dos 

usuários. 

 



MODELO PROPOSTO 

• Construir uma rede de serviços: 

•  Regionalizada; 

•  Hierarquizada; 

•  Descentralizada. 

• Atendimento de acordo com o tratamento 
necessário (serviços ambulatoriais, serviços 
intermediários extra-hospitalares e 
internação, realizada apenas em último 
caso). 

 



MODELO PROPOSTO 

• A curto prazo:  garantir as condições para 

que a assistência seja realizada em equipe, 

consolidando e tornando mais complexos os 

serviços já existentes. 

 

• A médio prazo, definindo uma política de 

ampliação da assistência. 

 

 



REFORMA PSIQUIÁTRICA 

• Avanços:  

• Criação de serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos em diversos municípios; 

• Elaboração de leis federal, estaduais e 

municipais; 

• Elaboração de portarias ministeriais e 

estaduais sobre procedimentos e estruturação 

se serviços de saúde mental; 

 



REFORMA PSIQUIÁTRICA 

• Crescimento do movimento social em prol da 

defesa dos direitos civis dos portadores de 

sofrimento mental; 

 

• Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e 

Associações de Usuários e Familiares da 

Saúde Mental. 

 

 



MUNICIPALIZAÇÃO 

• O objetivo de um programa municipal de 

Saúde Mental é melhorar a eficácia na 

assistência à população com problemas de 

saúde mental, num contexto de Saúde 

Integral, não-discriminatório. 

 



Rede de Serviços em Saúde Mental em 

Cascavel 

• Unidades Básicas de Saúde e USF 

 

• Ambulatório em Saúde Mental 

 

• CAPS i (criança e adolescente) 

 

• CAPS ad (criança e adolescente) 

 



Rede de Serviços em Saúde Mental em 

Cascavel 

 

 

• CAPS III (ambulatório de atendimento 

contínuo 24 horas para adultos) 

 

• Residências Terapêuticas; 

 

 

 



Rede de serviços em Saúde  

Mental em Cascavel 

• Matriciamento em Saúde Mental; 

• CAPS ad III; 

• UA – Unidade de Acolhimento; 

• Consultório na Rua; 

• Comunidade Terapêutica. 



 Rede de Serviços em Saúde Mental em 

Cascavel 

 

• Atendimento a urgência e emergência 
(até 72 horas) 

 

• Leitos psiquiátricos de curta 
permanência em Hospital Geral; 

 

• Leitos em Hospital Especializado. 

 



  
 

 

Secretaria Municipal de Saúde de 

Cascavel 
 

 

Matriciamento em Saúde Mental na 

Atenção Primaria em Saúde  



CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

 O modelo de cuidado a pessoa com 

transtornos mentais necessitou de uma 

reformulação, partindo de um modelo curativo 

(saúde/doença) para um modelo de 

prevenção de cuidado integral ao individuo no 

seu território; 

 Atualmente a atenção primária é parte 

fundamental das políticas de saúde do país; 



Saúde Mental 

• Segundo a OMS (Organização 

Mundial da Saúde), os transtornos 

mentais atingem cerca de 700 

milhões de pessoas no mundo, 

representando 13% do total de todas 

as doenças.  No topo da lista estão a 

depressão e a ansiedade. 



Saúde Mental 

• Promover a saúde mental hoje 

compete a todos os profissionais de 

saúde, pois os usuários são os 

mesmos e as experiências 

demonstram que o trabalho em 

conjunto é mais eficaz; 

• Cada vez menos se busca separar a 

saúde física da mental; 



 

 

Matr(i) provém do latim Mãe: de onde se 

vem, origem (o lugar onde se geram e se 

criam coisas). 

 

Apoio Matricial – é a oferta de 

conhecimentos, saberes, propostas de 

ações e práticas conjuntas. 

Matriciamento 



 

Segundo o Ministério da Saúde, “Apoio 

Matricial é um arranjo organizacional que 

visa dar suporte técnico em áreas 

específicas às equipes de Atenção Primária à 

Saúde.” A equipe deve compartilhar casos 

com a equipe de saúde local (UBS / USF). 

Matriciamento 



Matriciamento 

 

É uma forma de se operacionalizar a 

integração entre os diversos serviços 

visando a atenção integral ao indivíduo; 

As Equipes de Atenção Primária, devido 

a sua proximidade com a comunidade, 

são um recurso estratégico para 

enfrentar problemas relacionados à 

Saúde Mental. 

    

    



 

É um processo de aprendizado coletivo, 

cuja possibilidade de sucesso está 

fundamentada no grande potencial 

resolutivo e de satisfação que ele pode 

trazer aos usuários e trabalhadores. 

Apoio Matricial 



    

Serve como ferramenta para a 

organização e o 

desenvolvimento do processo de 

trabalho dos serviços. 

Para que serve o apoio matricial ? 



O que buscamos com o apoio 

matricial? 

 

 

A garantia que as equipes da Atenção Primária, 

vinculem-se aos pacientes e responsabilizem-

se pelas ações desencadeadas no processo de 

assistência, garantindo a integralidade da 

atenção em todo o sistema de saúde. 



Quando solicitar apoio matricial? 

Nos casos em que a equipe de referência sente 

necessidade de apoio da saúde mental para 

abordar e conduzir um caso que exige, por 

exemplo, esclarecimento diagnóstico, 

estruturação de um projeto terapêutico e 

abordagem da família; 

 

Quando se necessita de suporte para realizar 

intervenções psicossociais específicas da 

atenção primária, tais como grupos de pacientes 

com transtornos mentais; 



Quando solicitar apoio matricial? 

Para integração do nível especializado com a atenção 

primária no tratamento de pacientes com transtorno 

mental, como, por exemplo, para apoiar na adesão ao 

projeto terapêutico de pacientes com transtornos mentais 

graves e persistentes em atendimento especializado em 

um serviço de saúde mental; 

Quando a equipe de referência sente necessidade de 

apoio para resolver problemas relativos ao desempenho 

de suas tarefas, como, por exemplo, dificuldades nas 

relações pessoais ou nas situações especialmente difíceis 

encontradas na realidade do trabalho diário. 



MATRICIAMENTO            

NÃO É... 

Atendimento individual pelo profissional de 

saúde mental; 

 

Encaminhamento ao especialista; 

 

Intervenção psicossocial coletiva realizado 

apenas pelo profissional de SM. 



Instrumentos do apoio matricial 

• Elaboração do projeto terapêutico singular; 

• Interconsulta; 

• Capacitação para equipe da atenção básica; 

• Consulta conjunta de saúde mental na atenção 

primária; 



Instrumentos do apoio matricial 

• Visita domiciliar conjunta; 

• Contatos à distância; 

• Genograma; 

• Ecomapa. 







• Material de Apoio: 

• Guia Prático de Matriciamento em Saúde Mental 

– Ministério da Saúde 

• Oficina do APSUS – Formação e qualificação do 

Profissional em Atenção Primária à Saúde. 

Caderno 08 – Saúde Mental – Secretaria de 

Estado da Saúde do Paraná. 

• Caderno de Atenção Básica nº 34 – Saúde 

Mental – Ministério da Saúde 



contato 

• Iara Agnês Bach da Costa 

• Gerente da Divisão de Saúde Mental 

• Fone: 33212168 


