
 
 



Histórico da Reforma Psiquiatria 

•  Philippe Pinel (1745-1826), 
médico formado pela 
Universidade de Tolouse (França), 
influenciado pelo Iluminismo, 
Revolução Francesa,  o trauma de 
ter amigo tomado de loucura que 
fugiu para uma floresta e 
devorado por lobos, propôs 
novas formas de tratar pacientes 
mentais 



Reforma Psiquiatria no Brasil  

 II Congresso Nacional de Movimento dos 
Trabalhadores da Saúde Mental (MTST) (Bauru, SP) 
  em 1987, com lema “Por uma sociedade sem 

manicômios”, é realizada a I Conferência Nacional de 
Saúde Mental (Rio de Janeiro). 

em 1987, surgiu do primeiro CAPS no Brasil, na cidade de 
São Paulo, e o início de um processo de intervenção, em 
1989, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) em 
um hospital psiquiátrico, a Casa de Saúde Anchieta 

  1989, dá-se entrada, no Congresso Nacional, no Projeto 
de Lei do deputado Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a 
regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos 
mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. 

 
 
 



Reforma Psiquiatria no Brasil  

A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, 
inspirados pelo Projeto de Lei Paulo Delgado, 
conseguem aprovar, em vários estados 
brasileiros, as primeiras leis que determinam a 
substituição progressiva dos leitos psiquiátricos 
por uma REDE INTEGRADA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
mental.  
1992 - II Conferência Nacional de Saúde Mental; inicio 

do processo de redução de leitos em instituições 
psiquiátricas e implantação de serviços de atenção 
diária (CAPS, NAPS e Hospitais-dia, mas não 
instituíam uma linha específica de financiamento)  

 



Reforma Psiquiatria no Brasil  

 Em 2001, após 12 anos da Lei de Paulo 
Delgado, é promulgada a Lei 10.216/2001  e 
da realização da III Conferência Nacional de 
Saúde Mental que alinharam as diretrizes da 
Reforma Psiquiátrica 

 

Lei 10.216 de 2001: Reforma Psiquiátrica e os 
Direitos das Pessoas com Transtornos Mentais 
no Brasil 

 Serviços substitutivos ao 
hospital psiquiátrico, como os 

Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), residências terapêuticas 

e leitos psiquiátricos em 
hospitais gerais. 



Art. 1o Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno 
mental e são assegurados sem qualquer forma de discriminação  
Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a 
pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente 
cientificados dos direitos 
Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de 
saúde mental 
Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes 
• § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção 

social do paciente em seu meio. 
• § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de 

forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de 
transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência 
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. 

• § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos 
mentais em instituições com características asilares, ou seja, 
aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não 
assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo 
único do art. 2o. 

 



Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para 
o qual se caracterize situação de grave dependência 
institucional 

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize 
os seus motivos. 

I - internação voluntária: aquela que se dá com o 
consentimento do usuário; 

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o 
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e 

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 

Art. 7o A pessoa que solicita voluntariamente sua 
internação, ou que a consente, deve assinar, no momento 
da admissão, uma declaração de que optou por esse 
regime de tratamento. 



Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se 
localize o estabelecimento. 

§ 1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser 
comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no 
qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva 
alta. 
§ 2o O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou 
responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 

Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, 
pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do 
estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e 
funcionários. 
Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento 
serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, 
ou ao representante legal do paciente, bem como à autoridade sanitária responsável, 
no prazo máximo de vinte e quatro horas da data da ocorrência. 
Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser 
realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, 
e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho 
Nacional de Saúde. 
Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará comissão 
nacional para acompanhar a implementação desta Lei. 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 



Residência Terapêutica  

• instituídas pela Portaria/GM nº 106 de fevereiro 
de 2000, são casas, locais de moradia, destinadas 
a pessoas com transtornos mentais que 
permaneceram em longas internações 
psiquiátricas e impossibilitadas de retornar às 
suas famílias de origem. 

• Tais casas são mantidas com recursos financeiros 
anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos. 
Em todo o território nacional existem mais de 
470 residências terapêuticas. 

 



 







 
Centros de Atenção Psicossocial CPAS I 

PORTARIA Nº 336, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 

 a- atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 
b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, 
entre outras); 
c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou 
nível médio; 
d - visitas domiciliares; 
e - atendimento à família; 
f - atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na comunidade e sua 
inserção familiar e social; 
g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os 
assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. 
4.1.2 - Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o 
atendimento de 20 (vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) 
pacientes/dia, em regime de atendimento intensivo, será composta por: 
a - 01 (um) médico com formação em saúde mental; 
b - 01 (um) enfermeiro; 
c - 03 (três) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 
psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 
necessário ao projeto terapêutico. 
d - 04 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional e artesão; 
 

 

funcionar no período de 08 às 18 horas, em 02 (dois) 
turnos, durante os cinco dias úteis da semana 



Centros de Atenção Psicossocial  CAPS II 
PORTARIA Nº 336, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 
b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre 
outras); 
c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissionalde nível superior ou nível 
médio; 
d - visitas domiciliares; 
e - atendimento à família; 
f - atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na comunidade e sua 
inserção familiar e social; 
g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária: os assistidos 
em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias. 
4.2.2 - Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS II, para o 
atendimento de 30 (trinta) pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e 
cinco) pacientes/dia, em regime intensivo, será composta por: 
a - 01 (um) médico psiquiatra; 
b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 
c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 
psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 
necessário ao projeto terapêutico. 
d - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 
administrativo, técnico educacional e artesão. 

 

funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco 
dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando 

até às 21:00 horas 



Centros de Atenção Psicossocial  CAPS III 
PORTARIA Nº 336, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, orientação, entre outros); 
b - atendimento grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre 
outras); 
c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou 
nível médio; 
d - visitas e atendimentos domiciliares; 
e - atendimento à família; 
f - atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na comunidade e sua 
inserção familiar e social; 
g - acolhimento noturno, nos feriados e finais de semana, com no máximo 05 (cinco) leitos, 
para eventual repouso e/ou observação; 
h - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os 
assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias, e os que 
permanecerem no serviço durante 24 horas contínuas receberão 04 (quatro) refeições 
diárias; 
i - a permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno fica limitada a 07 (sete) 
dias corridos ou 10 (dez) dias intercalados em um período de 30 (trinta) dias. 

 

serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas 
diariamente, incluindo feriados e finais de semana; 



CAPS i  
a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 
b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outros); 
c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio; 
d - visitas e atendimentos domiciliares; 
e - atendimento à família; 
f - atividades comunitárias enfocando a integração da criança 
e do adolescente na família, na escola, na comunidade ou quaisquer outras formas de inserção social; 
g - desenvolvimento de ações inter-setoriais, principalmente com as áreas de assistência social, educação e 
justiça; 
h - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os assistidos em dois turnos 
(08 horas) receberão duas refeições diárias; 
4.4.2 - Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS i II, para o atendimento de 15 
(quinze) crianças e/ou adolescentes por turno, tendo como limite máximo 25 (vinte e cinco) pacientes/dia, 
será composta por: 
a - 01 (um) médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde mental; 
b - 01 (um) enfermeiro. 
c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente 
social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao 
projeto terapêutico; 
d - 05 (cinco) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, 
técnico educacional e artesão. 

 



CAPS ad 
a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 
b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras); 
c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio; 
d - visitas e atendimentos domiciliares; 
e - atendimento à família; 
f - atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção 
familiar e social; 
g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os assistidos em dois turnos 
(08 horas) receberão duas refeições diárias. 
h - atendimento de desintoxicação. 
4.5.2 - Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS ad II para atendimento de 25 (vinte 
e cinco) pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia, será composta 
por: 
a - 01 (um) médico psiquiatra; 
b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 
c - 01 (um) médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento das intercorrências 
clínicas; 
d - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente 
social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 
e - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico 
educacional e artesão. 

 



Programa de Volta para Casa 

• Programa de Volta para Casa instituído pela 
Lei Federal 10.708 de 31 de julho de 2003 e 
dispõe sobre a regulamentação do auxílio-
reabilitação psicossocial (R$240,00) a 
pacientes que tenham permanecido em 
longas internações psiquiátricas cujo objetivo 
é contribuir efetivamente para o processo de 
inserção social dessas pessoas. 

 



Reforma Psiquiatria no Brasil  

 2010 - IV Conferência Nacional de Saúde Mental; Governo de 
São Paulo não convoca Conferência Estadual de Saúde 
Mental. 

 Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) 

PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011 

 criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à 
saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental 
e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

 

 



Objetivos 

• I - ampliar o acesso à atenção psicossocial da 
população em geral; 

• II - promover o acesso das pessoas com 
transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas e suas famílias aos pontos de atenção; e 

• III - 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 
I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das 
pessoas; 
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 
III - combate a estigmas e preconceitos; 
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e 
assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 
VI - diversificação das estratégias de cuidado; 
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social 
com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; 
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e 
controle social dos usuários e de seus familiares; 
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 
estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; 
XI - promoção de estratégias de educação permanente; e 
XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais 
e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo 
como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. 

 



Art. 5º A Rede de Atenção Psicossocial é 
constituída pelos seguintes componentes 
 Atenção básica 

 Unidade Básica de Saúde 
 Equipe de atenção básica para populações específicas: 

  Consultório na Rua; 
 Atenção Residencial de Caráter Transitório 

 Centros de Convivência 
 Atenção psicossocial especializada - Centros de Atenção 

Psicossocial 
 Atenção de urgência e emergência 

 SAMU 192; 
 Sala de Estabilização; 
  UPA 24 horas; 
 portas hospitalares de atenção à urgência/pronto 

socorro 
 

 



Art. 5º A Rede de Atenção Psicossocial é 
constituída pelos seguintes componentes 
 Atenção básica 

 Atenção residencial de caráter transitório 
 Unidade de Recolhimento 
 Serviços de Atenção em Regime Residencial 

 Atenção hospitalar 
 Enfermaria especializada em Hospital Geral 
 serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com 

sofrimento mental ou dependência química 
 Estratégias de desinstitucionalização 

 Serviços Residenciais Terapêuticos 
 Reabilitação psicossocial 

 

 



 Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

Projeto apresenta para grupos ou famílias e não só para 
indivíduos, além de frisar que o projeto busca a 
singularidade – a diferença  através de condutas 
terapêuticas articuladas em discussão coletiva 
interdisciplinar de forma a viabilizar o planejamento 
das ações em saúde na ESF. 

Diagnóstico: deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e 
social (ESCUTA QUALIFICADA /INTERCOSULTA) 

Definição de metas: propostas de curto, médio e longo prazo com 
paciente e equipe 

Divisão de responsabilidades: é importante definir as tarefas de 
cada um 

Reavaliação: momento em que se discutirá a evolução e se farão as 
devidas correções de rumo 



OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERAPEUTICO 
SINGULAR 

Principais pontos para discussão de Projeto Terapêutico Singular: 

 
•Identificação completa; 
•Localização territorial e elementos do território relevantes 
(ECOMAPA); 
•Arranjo Familiar – Representação Gráfica (GENOGRAMA); 
•Queixa/Situação/Demanda com histórico relevante resumido; 
•Ações clínicas já realizadas; 
•Avaliação das potencialidades e vulnerabilidades; 
•Pactuação dos objetivos e metas – ESF e pessoa; 
•Propostas de intervenção com cronograma e responsáveis; 
•Definição do profissional de referência do caso; 
•Definição de periodicidade para reavaliação. 
                                                                                        (Oliveira, 2007) 



PTS 

Genograma GENOGRAMA 
Diagrama que detalha a estrutura e o 
histórico familiar, fornece informações 
sobre os vários papéis de seus membros e 
das diferentes gerações; fornece as bases 
para a discussão e análise das interações 
familiares 

ECOGRAMA 
Desenho complementar ao genograma na 
compreensão da composição e estrutura 
relacional da família. Consiste na 
representação gráfica dos contatos dos 
membros da família com os outros sistemas 
sociais, incluindo a rede de suporte sócio-
sanitário. 



Matriciamento 

Entende-se por matriciamento, 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. Ou seja, 
“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. 



 



 





 



 
RESOLUÇÃO - RDC (Resolução da Diretoria Colegiada ) 

Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012 

 
• Dispõe sobre requisitos de boas práticas para 

o processamento de produtos para saúde e 
dá outras providências 



 
 

CURATIVA – APENDICECTOMIA 
PALIATIVA – GASTROTOSMIA 

DIAGNÓSTICA – LAPAROTOMIA EXPLORADORA  
REPARADORA – ENXERTO DE PELE DE QUEIMADOS 

PLASTICA - RINOPLASTIA 
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ISC 
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Gotículas 

• As gotículas são eliminadas pela fala, tosse, espirros e 
realização de procedimentos como a aspiração de 
secreções. As gotículas de tamanho considerado 
grande (>5m), atingem até um metro de distância 
e rapidamente se depositam no chão. Exemplos:  

• Doença meningocócica,  
• Gripe,  
• Coqueluche,  
• Difteria,  
• Caxumba,  
• Rubéola. 



 
Aerossóis 

 
• Aerossóis são partículas eliminadas durante a 

respiração, fala , tosse ou espirro que quando 
ressecados permanecem suspensos no ar, 
podendo permanecer por horas, atingindo outros 
ambientes, inclusive áreas adjacentes, pois 
podem ser carreadas por correntes de ar. Como 
exemplos temos:  

• M. tuberculosis,  

• Sarampo, 

• Varicela. 



 



 





 



 



 



 



 

Foi em 1974 que Graham Teasdale e Bryan J. Jennett (do Instituto de Ciências 
Neurológicas de Glasgow) publicaram oficialmente a escala na revista Lancet 



(4) Espontânea: abre os olhos sem a 
necessidade de estímulo externo. 
(3) Ao som: abre os olhos quando é 
chamado. 
(2) À pressão: paciente abre os olhos 
após pressão na extremidade dos 
dedos (aumentando progressivamente 
a intensidade por 10 segundos). 
(1) Ausente: não abre os olhos, 

apesar de ser fisicamente capaz de 
abri-los. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

OCULAR 

(5) Orientada: consegue responder 
adequadamente o nome, local e data. 
(4) Confusa: consegue conversar em 
frases, mas não responde corretamente as 
perguntas de nome, local e data. 
(3) Palavras: não consegue falar em 
frases, mas interage através de palavras 
isoladas. 
(2) Sons: somente produz gemidos. 
(1) Ausente: não produz sons, apesar de 

ser fisicamente capaz de realizá-los. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VERBAL 



MOTORA 
 
(6) À ordem: cumpre ordens de atividade 
motora (duas ações) como apertar a mão do 
profissional e colocar a língua para fora. 
(5) Localizadora: eleva a mão acima do nível 
da clavícula em uma tentativa de 
interromper o estímulo (durante o 
pinçamento do trapézio ou incisura 
supraorbitária). 
(4) Flexão normal: a mão não alcança a 
fonte do estímulo, mas há uma flexão rápida 
do braço ao nível do cotovelo e na direção 
externa ao corpo. 
(3) Flexão anormal: a mão não alcança a 
fonte do estímulo, mas há uma flexão lenta 
do braço na direção interna do corpo. 
(2) Extensão: há uma extensão do braço ao 
nível do cotovelo. 
(1) Ausente: não há resposta motora dos 
membros superiores e inferiores, apesar de 
o paciente ser fisicamente capaz de realizá-
la. 

(2) Inexistente: nenhuma pupila reage ao 
estímulo de luz 
(1) Parcial: apenas uma pupila reage ao 
estímulo de luz. 
(0) Completa: as duas pupilas reagem ao 
estímulo de luz. 
 



 



 
Escala de Braden 

 
Utilizada no ambiente da 

UTI para a correta 
prevenção e tratamento 

de lesões por pressão 
(LP)  

 



 



 


