


Matriciamento em saúde Mental 

Experiência em uma UBS do Modelo 
Tradicional de Atenção Primária à 

Saúde 



Matriciamento - conceito 

• O suporte realizado por profissionais e 
diversas áreas especializadas dado a uma 
equipe interdisciplinar com o intuito de 
ampliar o campo de atuação e qualificar suas 
ações. (FIGUEIREDO apud SILVA; LIMA; 
ROBERTO; BARFKNECHT; VARGAS; KRANEN e 
NOVELLI, 2010) 
 
 



Matriciamento - conceito 

• 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” (Ministério 
da Saúde, 2011, p. 13 
 
 
http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/ar
tigos/49963/compreendendo-o-que-e-
matriciamento#ixzz3IrhcxL5P 
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Histórico 

• Saúde Mental no Brasil -1841- 1º hospício no RJ, 1890-
colônias-Juqueri (SP) e São Bento (RJ)- 

• Modelo Hospitalocêntrico – até 1956 – 1964-Hospitais 
Particulares – SUS- Ambulatórios de Saúde Mental  

• Declaração de Caracas –novembro de 1990 – movimentos 
antimanicomiais e redirecionamento da Atenção à Saúde 
Mental no Mundo e no Brasil 

• Estratégia de Saúde da Família- década de 90 
• Lei nº 10.216 de 06/04/01 e Diretriz do M.S. a respeito do 

direcionamento da Atenção à Saúde Mental na Atenção 
Básica – 2001 

• Criação das Duplas de Apoio Matricial centradas nos CAPS 
• Instituição de Equipes Matriciais - NASFs 



oglobo.globo.com 



Declaração de Caracas 

• As organizações, associações, autoridades de saúde, profissionais de saúde 
mental, legisladores e juristas reunidos na Conferência Regional para a 
Reestruturação da Assistência Psiquiátrica dentro dos Sistemas Locais de Saúde, 
Verificando, 

• 1 Que a assistência psiquiátrica convencional não permite alcançar objetivos 
compatíveis com um atendimento comunitário, descentralizado, participativo, 
integral, contínuo e preventivo; 

• 2 Que o hospital psiquiátrico, como única modalidade assistencial, impede 
alcançar os objetivos já mencionados ao:  

• a) isolar o doente do seu meio, gerando, dessa forma, maior  
• incapacidade social; 
• b) criar condições desfavoráveis que põem em perigo os direitos humanos e civis 

do enfermo; 
• c) requerer a maior parte dos recursos humanos e financeiros destinados pelos 

países aos serviços de saúde mental; e 
• d) fornecer ensino insuficientemente vinculado com as necessidades de saúde 

mental das populações, dos serviços de saúde e outros setores. 
 
 



Considerando, 
1 Que o Atendimento Primário de Saúde é a estratégia adotada pela  
Organização Mundial da Saúde e pela Organização Pan-Americana da  
Saúde e referendada pelos países membros para alcançar a meta de Saúde  
Para Todos, no ano 2000; 
2 Que os Sistemas Locais de Saúde (SILOS) foram estabelecidos  
pelos países da região para facilitar o alcance dessa meta, pois oferecem  
melhores condições para desenvolver programas baseados nas necessidades  
da população de forma descentralizada, participativa e preventiva; 
3 Que os programas de Saúde Mental e Psiquiatria devem adaptar- 
se aos princípios e orientações que fundamentam essas estratégias e os  
modelos de organização da assistência à saúde. 
Declaram 
1 Que a reestruturação da assistência psiquiátrica ligada ao Atendimento 
Primário da Saúde, no quadro dos Sistemas Locais de Saúde, permite a promoção 
de modelos alternativos, centrados na comunidade e dentro de suas redes 
sociais; 
2 Que a reestruturação da assistência psiquiátrica na região implica em revisão 
crítica do papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico na prestação 
de serviços; 



3 Que os recursos, cuidados e tratamentos dados devem:  
a) salvaguardar, invariavelmente, a dignidade pessoal e os direitos humanos e 
civis; 
b) estar baseados em critérios racionais e tecnicamente adequados; 
c) propiciar a permanência do enfermo em seu meio comunitário; 
4 Que as legislações dos países devem ajustar-se de modo que: 
a) assegurem o respeito aos direitos humanos e civis dos doentes mentais; 
b) promovam a organização de serviços comunitários de saúde mental que 
garantam seu cumprimento; 
5 Que a capacitação dos recursos humanos em Saúde Mental e Psi- 
quiatria deve fazer-se apontando para um modelo, cujo eixo passa pelo  
serviço de saúde comunitária e propicia a internação psiquiátrica nos hos- 
pitais gerais, de acordo com os princípios que regem e fundamentam essa  
reestruturação; 
6 Que as organizações, associações e demais participantes desta Con- 
ferência se comprometam solidariamente a advogar e desenvolver, em  
seus países, programas que promovam a Reestruturação da Assistência  
Psiquiátrica e a vigilância e defesa dos direitos humanos dos doentes men- 
tais, de acordo com as legislações nacionais e respectivos compromissos  
internacionais. 
 
 



Para o que 
Solicitam 
Aos ministérios da Saúde e da Justiça, aos Parlamentos, aos Sistemas de 
Seguridade Social e outros prestadores de serviços, organizações profissionais, 
associações de usuários, universidades e outros centros de capacitação e aos 
meios de comunicação que apóiem a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, 
assegurando, assim, o êxito no seu desenvolvimento para o benefício das 
populações da região. 
 
 
 
 
 
Aprovada por aclamação pela Conferência, em sua última sessão  
de trabalho no dia 14 de novembro de 1990. 
 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/legislacao_saude_mental_1990_200
4_5ed.pdf   

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/legislacao_saude_mental_1990_2004_5ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/legislacao_saude_mental_1990_2004_5ed.pdf


A partir da Lei º 10.216 de 06/04/01, estabelece-se no Brasil critérios para a 
reorientação da assistência aos portadores de doenças mentais,  iniciando-
se um processo de mudança na lógica  do cuidado dessas pessoas, 
desconstruindo o modelo de atenção hospitalar – manicomial para uma 
atenção territorializada, integral que garantisse o habitar, o relacionar-se, o 
ser cidadão.  
Dessa forma pessoas em sofrimento psíquico e suas famílias, passaram a ter 
uma atenção em saúde próximo a seu domicílio- nas UBS (Unidades Básicas 
de Saúde – UBS). Diferente do que ocorreu em outros países como a Itália, 
onde todo o sistema de atenção à saúde mental foi reestruturado, as 
equipes de Saúde no Brasil, desde então, lidam com uma demanda para a 
qual não foram preparadas nem capacitadas.  
No município de São Paulo, os poucos serviços que não operavam na lógica 
manicomial, os  Ambulatórios de Saúde Mental foram substituídos pelos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a partir de 2002, e estes ao longo 
dos anos têm sido ampliados, no entanto, ainda há no cenário municipal um  
número insuficiente de serviços quando se analisa a demanda populacional. 





UBS Silmarya Rejane Marcolino Souza 

• Localização: Brasilândia, Zona Norte de São 
Paulo – 413 mil habitantes ( CEINFO 2014 ) 

• População atendida: Estimada em 60 mil 
pessoas 

• Principais problemas da região: 
Vulnerabilidade social por questões de falta de 
moradia, saneamento, crianças fora da escola, 
tráfico, violência 







Seade.gov.br 



Brasilândia – Zona Norte de  
 São Paulo 









Atenção à Saúde Mental na UBS 

• No modelo de Atenção Primária – ESF – acompanhamento 
e atendimento compartilhado pela Equipe de Saúde da 
Família e pelos NASFs 

• No modelo “Tradicional” de Atenção Primária – ausência do 
profissional especializado em Saúde Mental – atenção à 
pessoa com sofrimento psíquico feita por toda a Equipe de 
Saúde, sem Coordenação de Cuidados ou Projeto 
Terapêutico 

• Necessidade de se instituir um Instrumento de Ação 
Multiprofissional para Elaboração do PTS, um espaço de 
Atuação Transdisciplinar de atendimento compartilhado e 
de acompanhamento de casos, um espaço de Atuação em 
Rede 



UBS Silmarya Rejane Marcolino Souza 

• 2 Modelos de Atenção Primária à Saúde convivendo no 
mesmo espaço – Modelo “Tradicional” e ESF 

• Equipe de Saúde da UBS no Modelo Tradicional: 1 
Clínico, 1 Pediatra, 3 Ginecologistas, 2 Enfermeiras, 
Auxiliares de Enfermagem, Administrativos 

• Equipe de Saúde da UBS no Modelo ESF: 5 equipes de 
ESF ( compostas cada uma por 1 Médico de Família, 1 
Enfermeiro de Família, 2 Técnicos de Enfermagem e 6 
ACS ), Administrativos 

• Atendem territórios diferentes 



Como fizemos 

• A IDÉIA surgiu da necessidade de um espaço de 
compartilhamento, de discussão de casos, de 
cooperação para criar projetos terapêuticos 
especialmente para casos de saúde mental. 

• Pessoas com sofrimento psíquico são atendidas 
por diversos profissionais que sentem-se sozinhos 
na condução dos casos – Assistente Social, 
Médicos clínicos , pediatras e ginecologistas, 
Educador em Saúde e Equipe de Enfermagem 



Como fizemos 

• Através da Supervisão Técnica de Saúde 
estabeleceu-se um fluxo de encaminhamento 
para psicólogo e psiquiatra da região. Os 
profissionais atendiam e encaminhavam à 
Assistente Social que direcionava para os 
profissionais especializados.  

•  As vagas logo foram insuficientes. A lógica do 
encaminhamento afasta os usuários do 
Serviço de Atenção Básica. 



Como fizemos 

• A necessidade de estruturar um espaço 
específico para a UBS do Modelo Tradicional, 
vem do fato de que as estratégias criadas para 
cuidado neste modelo e atenção são 
diferentes das do modelo da ESF. A UBS não 
conta com o Agente Comunitário de Saúde e, 
as Visitas Domiciliares – quando necessárias, 
são “combinadas” entre 2 funcionários que se 
disponibilizam para tal.  

 



Como fizemos 

• Ações e discussões desencadeadas na UBS contaram com apoio da 
gerência e das equipes do PET-Saúde Mental – já presentes no território 

• Após reunião inicial foi feita solicitação ao gestor que entrasse em contato 
com gestores dos 3 CAPS 

• Início dos trabalhos em julho 2013 
• Periodicidade mensal – duração de 3 h. Discutidos 39 casos dos quais 24 

estão em evolução. 
• Participação de psicólogos , assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 

enfermeiros e médicos dos CAPS, médicos, assistente social e enfermeiros 
da UBS, psicóloga e fonoaudióloga do NASF que concordaram em ajudar. 

• Casos são trazidos por quem os atende. Todos opinam e participam do 
PTS. Em reuniões subsequentes às vezes são retomados. Às vezes se 
decide por atendimento compartilhado, às vezes por encaminhamento ao 
CAPS. Marcamos VD quando necessário. 



Desafios 

• Manutenção da estratégia 
• Rotatividade de profissionais nos CAPS 
• Falta de Disponibilidade de profissionais da UBS 
• Falta de apoio e políticas públicas que incentivem  abordagens 

terapêuticas como a psicoterapia, a terapia em grupo, a ludoterapia- que 
promovem a integralidade do cuidado e reduzem a medicalização – 
deixando de ser esta – a única alternativa de cuidado 

• Falta de mobilização da população no que diz respeito à cobrança dos 
gestores e poder público na implantação de práticas de assistência à 
saúde mental 

• Desconhecimento do Conselho Gestor – órgão competente para dar 
encaminhamento às demandas da população 
 

  
 




