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APRESENTAÇÃO 

 

Este protocolo constitui importante instrumento no atendimento a demanda na área 

de saúde mental, disponibilizando informação para a execução das ações que orientem a 

melhor conduta no atendimento a pessoa com transtorno mental e pessoas dependentes de 

álcool e outras drogas. 

Todo material é baseado na lei 10.216 de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. A Reforma Psiquiátrica formalizada por essa lei, inicia a 

construção de um modelo humanizado de atenção integral na rede pública de saúde que 

não prioriza mais a hospitalização como única forma de tratamento. O cuidado ao paciente 

com transtorno mental deve ser visto dentro de uma rede integrada de atenção, que vai 

desde a assistência primária (em unidades básicas de saúde, ou por meio de equipes de 

saúde da família), até o atendimento mais especializado nos CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial). 

O município de Colombo a partir de 2006, iniciou a construção do Programa 

municipal de saúde mental com a organização e ampliação do número de profissionais para 

o atendimento no ambulatório de saúde mental, onde são atendidas pessoas com 

transtornos mentais leve e moderado. Neste mesmo ano, foi implantado o CAPS II voltado 

para o atendimento diário de pessoas que apresentam quadro de transtorno mental severo e 

persistente. Em 2007, implantou o CAPS AD voltado para atendimento de pessoas que 

fazem uso e abuso de álcool e outras drogas, fortalecendo desta forma a rede municipal de 

saúde mental e estruturando o fluxo. Em função da crescente demanda por atendimento a 

saúde mental de crianças e adolescente, o município encontra-se em processo de 

implantação do CAPS i (Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil). 

O Programa de Saúde mental de Colombo visa promover a qualidade de vida das 

pessoas que apresentam sofrimento psíquico, bem como de seus familiares em uma 

atenção comunitária, voltada para o cuidado e a reabilitação psicossocial. 

Desta forma busca-se potencializar os recursos existentes em parceria e co-

responsabilidade com Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família e ações intersetoriais 

no intuito de melhorar a abordagem acolhimento, tratamento e encaminhamento a essa 

clientela, visando qualificar o atendimento e evitar internações desnecessárias. 

        

 

       Ivonne Cecília Restrepo Solano 
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1 INTRODUÇÃO 

A Reforma Psiquiátrica brasileira faz parte do contexto internacional de 

transformações na área da saúde mental e se refere a um processo “maior do que a 

sanção de novas leis e normas e maior do que o conjunto de mudanças nas políticas 

governamentais e nos serviços de saúde” (DELGADO et al., 2007, p.39). 

Como desdobramento deste movimento, foi aprovado a Lei Federal de 

Saúde Mental n°10.216, fundamentada em princípios éticos de solidariedade, 

inclusão social e cidadania e, desta forma, envolve iniciativas políticas, sociais, 

culturais, administrativas e jurídicas para reinserir e valorizar a pessoa com 

sofrimento psíquico na sociedade (BRASIL, 2005; AMARANTE, 2006; 

VASCONCELOS, 2008).  

Este novo modelo de atenção, o psicossocial, preconiza a construção do 

conhecimento por meio da intervenção e/ou transformação efetiva da realidade, 

articula o discurso, a análise e a prática, de forma a estabelecer um novo modo de 

pensar e entender o transtorno mental e a pessoa que enfrenta esta doença (LUZIO; 

L’ABBATE, 2006).  

A política de Saúde Mental atual busca reverter o modelo tradicional de 

assistência, construindo outro modelo, centrado no individuo dentro do seu meio 

social, assegurando tratamento, fortalecendo a assistência ambulatorial com 

garantia de distribuição de medicamentos essenciais à Saúde Mental, obedecendo 

aos preceitos constitucionais da universalidade, equidade e integralidade (BRASIL, 

2004).  

Desta forma, tem como objetivos: estruturar formas de tratamento na 

perspectiva biopsicossocial, considerando não só a condição clínica do paciente, 

mas promovendo sua recuperação, autonomia, reinserção social e reabilitação 

profissional; atender na lógica Psicossocial das pessoas com transtorno mental, 

prestando cuidados em momentos de crise, acompanhando-os e buscando a sua 

reinserção social na comunidade; acompanhar continuamente o usuário ao longo do 

seu tratamento, facilitando sua integração na família e comunidade; fortalecer a 

assistência farmacêutica ambulatorial na saúde mental com garantia de distribuição 

dos medicamentos essenciais de acordo com diretrizes da Política Nacional de 

Medicamentos; incrementar as ações intersetoriais de prevenção, promoção e 

recuperação em Saúde Mental, buscando parceria com outros órgãos, secretarias, 
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instituições ou pessoas, participando de redes de apoio e mobilizando a comunidade 

no resgate da cidadania (BRASIL, 2004). 
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SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO MUNÍCIPIO 

DE COLOMBO 

 

2 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA PESSOAS COM 

TRANSTORNO MENTAL - CAPS II. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2004), o CAPS II é um serviço de 

atendimento às pessoas com transtorno mental grave e/ou severo, sendo maiores 

de 18 anos, a fim de realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento 

dos laços familiares e comunitários.  Sendo o cuidado mais intensivo e/ou de 

reinserção psicossocial, que ultrapassem as possibilidades de intervenção das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia da Saúde da Família (ESF) e equipe 

de saúde mental ambulatorial.  

O CAPS II desenvolve diversas atividades que vão desde o cuidado 

individual por equipe multidisciplinar, com objetivo de dar suporte terapêutico aos 

pacientes e a seus familiares, preconizando a reabilitação psicossocial e inclusão 

social, mediante princípios de preservação de sua identidade e cidadania.  

O serviço conta com a equipe multidisciplinar: assistente social, enfermeiro, 

psicólogo, psiquiatra e terapeuta ocupacional, que desenvolvem atendimentos 

individuais (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros), 

atendimentos em grupo (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, 

entre outras), oficinas terapêuticas (horta, jornal, biscuit, corte e costura, culinária, 

entre outras), visitas domiciliares, atividades comunitárias enfocando a inclusão 

social do portador de transtorno mental na comunidade e sua inserção familiar e 

social, como também o atendimento à família (BRASIL, 2004).  

A importância de equipe multidisciplinar no atendimento a saúde mental é 

fundamental para a organização, desenvolvimento e manutenção da estrutura 

terapêutica de cada paciente. 

 
A equipe como um grupo de pessoas, que desenvolve um trabalho de forma 
integrada e com objetivo comum, com interdependência, lealdade, 
cooperação e coesão entre os membros do grupo, a fim de atingir maior 
eficácia nas suas atividades. Esta equipe é construída e vivida pelos seus 
membros, que trabalham de forma dinâmica suas emoções, sentimentos e 
expectativas até atingirem equilíbrio e participação verdadeira de todos os 
membros do grupo nas ações” (MEIRELLES, 1998, p.15). 
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Neste sentido, Rizotti (1992, p.12) acrescenta que “o trabalho em equipe é 

realizado em espaço institucional, onde há submissão a uma norma e idealização 

sobre o trabalho”.  

Desta forma, a equipe multidisciplinar do CAPS II desenvolve as atividades, 

visando o processo de reconstrução dos laços sociais, familiares e comunitários, que 

vão possibilitar a autonomia. Tendo em vista que o atendimento do serviço depende 

de diversos fatores, como o comprometimento psíquico, a rede de apoio familiar e 

social. É de suma importância que a equipe técnica utilize do acolhimento aos 

usuários, principalmente visando desenvolver os projetos terapêuticos, trabalhar nas 

atividades de reabilitação psicossocial, compartilhar do espaço do serviço e poder 

viabilizar a solução de problemas inesperados, sempre trabalhando para o retorno a 

vida social.  

 
 

2.1 FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NO CAPS II 

 

Uma importante estratégia da atenção em saúde mental é a articulação de 

uma rede de apoio comunitário em conjunto com os serviços de saúde. Tal 

funcionamento amplia a capacidade de solução e propicia uma otimização da 

utilização dos recursos existentes, quer sejam públicos ou da comunidade, 

proporcionando maior integralidade e resolutividade. 
 

No CAPS II os usuários necessitam de encaminhamento via 

referencia/contra referencia para iniciarem o tratamento, pois existem diversos 

transtornos mentais que necessitam apenas de uma escuta mais cuidadosa, não 

havendo a necessidade de inserção em tratamento no CAPS II. 
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Ilustração 1: fluxograma do CAPS II 

 

 

Desta maneira, os pacientes são encaminhados por tais serviços 

intersetoriais como:  

 Ambulatório de Saúde Mental (o paciente atendido necessita de 

cuidados mais intensivos, deixando de ser demanda apenas ambulatorial), Centro 

Psiquiátrico Metropolitano – CPM (após o atendimento de urgência/ emergência o 

paciente poderá ser encaminhado com guia de referencia para tratamento no CAPS 

II, onde será acolhido para avaliação e conduta); 

 Hospital Psiquiátrico de atendimento Integral (paciente egresso de 

internamento hospitalar psiquiátrico é recebido para acolhimento no CAPS II, onde é 

realizada uma avaliação do estado atual do paciente); 

 Tentativa de Suicídio. Ao ser notificada uma tentativa de suicídio, esta 

deverá ser encaminhada diretamente ao CAPS II. Qualquer Unidade de Saúde, 

Pronto Atendimento, Hospital ou demais estabelecimentos poderá realizar este 

encaminhamento, após contato telefônico para agendamento de acolhimento no 

CAPS II. Recomenda-se que este encaminhamento seja realizado imediatamente à 

notificação, ou até, no máximo, 24hs do ocorrido, como forma preventiva de uma 

nova tentativa de suicídio; 
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 CAPS AD (diversos transtornos mentais advém de uso crônico e 

qualificado de substancias psicoativas); 

 As Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam avaliação médica de 

cada caso, sendo caso de emergência psiquiátrica, o qual necessite de intervenção 

psiquiátrica imediata, será encaminhado para CPM (Centro Psiquiátrico 

Metropolitano), ou o coordenador (a) na Unidade Básica de Saúde entrará em 

contato telefônico com o coordenador (a) da Unidade de Saúde CAPS II para 

discussão do caso e possível agendamento de acolhimento, ou se não houver 

necessidade de intervenção imediata, o médico clínico geral atenderá na própria 

Unidade Básica de Saúde. ultrapassando seus limites de atendimento, a UBS 

encaminhará para Ambulatório de Saúde Mental via Divisão de regulação de média 

e alta complexidade.  
 

Acolhimento: Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de 

Humanização (PNH), e faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. O 

acolhimento é uma 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.  

Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que 

procuram os serviços de saúde. É necessário haver uma postura capaz de acolher, 

escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. Implica prestar um 

atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, quando for o caso, 

o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade da 

assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para garantir a eficácia 

desses encaminhamentos.  

Isso significa que todas as pessoas que procurarem a Unidade de Saúde 

CAPS II devem ser acolhidas por um profissional de nível superior da equipe 

técnica, que ouvirá e identificará a necessidade do indivíduo. Devem ser levadas em 

conta as expectativas do indivíduo e avaliados os riscos. Esse primeiro contato 

auxilia na criação de vínculo entre o usuário e o serviço, através dos profissionais e 

estrutura, o que interfere diretamente na adesão do indivíduo ao tratamento. O 

paciente é orientado quanto ao funcionamento do serviço, e quanto às modalidades 

de tratamento (intensivo, semi-intensivo e não-intensivo). 
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Considerando que neste momento seja observado a possível necessidade 

de um acompanhamento diferenciado ao do CAPS II, o paciente será encaminhado 

a outro serviço de maior ou menor complexidade, ou seja, hospital psiquiátrico, 

hospital dia, hospital clínico ou ambulatório. Dessa maneira, nota-se que se trata de 

uma avaliação inicial do estado geral do paciente. Ao ser recebido para acolhimento 

o paciente deverá ser avaliado nos seguintes critérios: queixa principal, histórico 

vital, história do desenvolvimento do transtorno apresentado, condição atual, 

doenças pré-existentes, tratamentos anteriores, histórico familiar, hábitos de vida, 

bem como padrão alimentar, padrão de sono e queixas clínicas.  

 

Inserção em grupos: a avaliação da necessidade de acompanhamento no 

CAPS II é realizada no acolhimento juntamente com o usuário, e decidido junto a ele 

a melhor modalidade de tratamento que se adéque ao momento do paciente. O 

atendimento em grupo terapêutico ocorre de acordo com a modalidade, sendo 

realizado por uma equipe multiprofissional, seguindo objetivos que atendam ao 

projeto terapêutico individual do paciente. O paciente poderá ser inserido em uma 

das três modalidades existentes: INTENSIVO, SEMI-INTENSIVO E NÃO 

INTENSIVO.  

 Tratamento Intensivo: Trata - se do tratamento diário, oferecido quando 

a pessoa apresenta grave sofrimento psíquico em situação de crise, e/ou dificuldade 

intensa no convívio social e familiar, precisando de atenção contínua. Dessa 

maneira, o paciente comparece diariamente ao CAPS II. 

 Tratamento Semi-intensivo: Essa modalidade é oferecida quando o 

sofrimento e a desestruturação psíquica da pessoa apresentam–se de forma 

moderada, ou quando ocorre uma diminuição sintomática, melhorando as 

possibilidades de relacionamento, mas a pessoa ainda necessita de atenção direta 

da equipe para se estruturar e recuperar a autonomia. Ou ainda, quando não há 

possibilidades de freqüentar o CAPS II mais vezes na semana, mesmo havendo 

indicação da equipe técnica. O paciente comparece três vezes por semana no CAPS 

II. 

 Tratamento Não-intensivo: Essa modalidade é indicada quando a 

pessoa não necessita de suporte contínuo da equipe para realizar suas atividades 

na família e/ou no trabalho e vida social, quando apresenta remissão dos sintomas, 

ou ainda quando não há possibilidades de comparecer no CAPS II mais vezes na 
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semana, mesmo havendo indicação da equipe. O paciente comparece uma vez por 

semana no CAPS II. 

 

IMPORTANTE: Quaisquer mudanças realizadas nas fases do tratamento são 

de modo individualizado e a partir de discussão pela equipe multidisciplinar do CAPS 

II, juntamente com o paciente na elaboração do projeto terapêutico individual, e/ou 

quando houver necessidade. 

 

Após o acolhimento, é agendado o dia da participação do Grupo de 

Acolhimento, realizado pelo coordenador do serviço, no qual são repassadas 

informações e orientações dos procedimentos a seguir privilegiando a aderência ao 

tratamento. Dessa maneira, o paciente receberá informações sobre as avaliações 

específicas de cada área de atuação da equipe multidisciplinar.  Neste momento, o 

paciente passa a conhecer as propostas e atividades do serviço. 
 

Projeto terapêutico individual: é o atendimento do paciente com toda 

equipe técnica, focando as necessidades e demandas de acordo com as 

capacidades do usuário. É importante investigar nesse atendimento, mesmo de 

forma subjetiva, o nível de esperança do paciente em relação ao tratamento que 

está realizando. Assim, quando o paciente apresenta um alto grau de desesperança, 

a equipe deverá iniciar, de forma mais efetiva, trabalhar a motivação do paciente 

para melhor e maior probabilidade de adesão do paciente ao CAPS II, diminuindo 

assim o índice de abandono e desistência do tratamento. Trata-se da elaboração 

conjunta entre paciente e equipe multiprofissional, de um plano de tratamento 

individual e personalizado, onde são estabelecidos objetivos terapêuticos visando a 

sua reinserção social que serão seguidos e renovados durante a permanência do 

paciente no CAPS II.  

 

Avaliação terapêutica: São atendimentos individuais, realizados por todos 

os profissionais de nível superior que compõem a equipe multidisciplinar do CAPS II 

(Enfermagem, Psicologia, Psiquiatria, Serviço Social e Terapia Ocupacional), através 

de instrumento previamente criado pela própria equipe. Possui objetivo de avaliar as 

diversas áreas da vida do paciente, identificando os aspectos necessários de 

intervenção e melhor atuação no tratamento de cada sujeito.   
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Consultas com o médico psiquiatra: O atendimento com o médico 

psiquiatra possui objetivo de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação das 

diferentes formas de sofrimentos mentais, sejam elas de cunho orgânico ou 

funcional, com manifestações psicológicas severas. O atendimento é individual e 

posteriormente com acompanhamento familiar. A meta principal é o alívio do 

sofrimento e o bem-estar psíquico. Para isso, é necessária uma avaliação completa 

do paciente, com perspectivas biológica, psicológica, de ordem cultural, entre outras 

afins. A avaliação psiquiátrica é periódica, havendo uma necessidade de intervenção 

medicamentosa ou não, sendo possível realizar acompanhamento da progressão ou 

retrocesso do quadro psiquiátrico de cada paciente. 

 

Atendimentos individuais: consiste em uma escuta especial , focada e 

personalizada de acordo com a necessidade individual de cada paciente, a fim de 

estimular a reflexão no sujeito, dando o apoio para que pense, reveja, evolua, 

aprofunda as suas situações e questões que são significativas para o processo de 

desenvolvimento de seu tratamento. Estes atendimentos incluem o atendimento do 

médico psiquiatra, da equipe de enfermagem, o serviço social, psicologia, terapia 

ocupacional. Esta modalidade de tratamento tem indicação para pacientes que 

demonstram necessidade de uma escuta individual, e/ou que possuam dificuldades 

de trabalhar algumas questões em grupo, ou ainda não apresentam perfil para 

participar de grupos terapêuticos, adequando sempre as necessidades do usuário ao 

tratamento. 

 

Grupos e Oficinas Terapêuticas: O grupo terapêutico potencializa as 

trocas dialógicas, o compartilhamento de experiências e a melhoria na adaptação ao 

modo de vida individual e coletivo. Para Cardoso e Seminotti (2006), o grupo é 

entendido pelos usuários como um lugar onde ocorre o debate sobre a necessidade 

de ajuda de todos. No desenvolvimento das atividades, os participantes fazem 

questionamentos sobre as alternativas de apoio e suporte emocional.  

Contudo, alguns pacientes sentem dificuldade de interagir com o grupo, 

sobretudo por estarem diante de pessoas desconhecidas; apesar desse entrave, 

acham importante ouvir as experiências de vida dos colegas e aprender com os 

relatos (PELUSO; BARUZZ; BLAY, 2001).  

No grupo terapêutico, ele desenvolve laços de cuidado consigo mesmo e 

compartilha experiências com os demais (Mendonça, 2005). A terapia psicossocial 
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realizada no CAPS II proporciona diversas formas de atividades, como as atividades 

motoras (atividades física, dança, trabalhos em E.V.A, biscuit, entre outras), sociais 

(comemorações festivas, teatros e cinema) e auto expressivas (atividades 

espontâneas como trabalhos manuais, pintura em tecido e dança). Essas práticas 

ampliam a habilidade e a autonomia do sujeito ao permitirem a ele o 

desenvolvimento do potencial da criatividade e da expressão. Os espaços 

terapêuticos trabalham as relações interpessoais dos sujeitos aliadas ao 

reconhecimento e ao respeito das diversidades existentes no grupo. São espaços de 

comunicação e integração (VALLADARES et al., 2003).  

No Brasil, a terapia de grupo em diferentes abordagens é praticada por 

grande número de profissionais de áreas diversas. O trabalho com grupos se 

constitui um dos principais recursos terapêuticos nos mais diferentes contextos de 

assistência à saúde e, mais especificamente, no campo da saúde mental. Esse 

incremento decorre, em grande parte, das condições criadas a partir da reforma 

psiquiátrica, tendo por foco a ressocialização do indivíduo em sofrimento psíquico. A 

partir disto, no CAPS II são realizados grupos terapêuticos com todos os 

profissionais de nível superior: 

 Grupos com Serviço Social: No imaginário popular, a pessoa 

portadora de transtornos mentais ainda causa a idéia de ameaça e perigo, nesse 

contexto perplexos de conceitos estigmatizantes, considerar que o portador de 

transtornos mentais é outro de nós e que deve ser tratado como tal, é uma visão que 

deve ser ampliada. 

Para tanto, pode-se dizer que o SUS pressupõe os seguintes princípios: 

integralidade, universalidade, descentralização, equidade e participação popular. E 

sendo assim, os grupos terapêuticos com o serviço social do Caps II visa 

impulsionar o sujeito para este processo, buscando desenvolver trabalhos no sentido 

de evolução na vida diária do sujeito, viabilizando a integração da rede Social e de 

Saúde do município. 

 Grupos com Enfermagem: Os grupos realizados pela equipe de 

enfermagem possuem objetivo de trabalhar o auto cuidado, higiene, controle de 

medicação, educação em saúde em geral, doenças sexualmente transmissíveis, 

sexualidade, alimentação, entre outros. Sempre tendo em vista a deficiência que a 

doença mental atinge nessas áreas de cuidado pessoal. 
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 Grupos com Psicologia: Os coordenadores do grupo ficam 

encarregados de facilitar a comunicação, clarificar o debate, incitar a reflexão e 

proporcionar um clima acolhedor para que os pacientes sintam-se à vontade para 

colocar suas questões subjetivas envolvidas ou decorrentes do processo de 

adoecimento. Possuem objetivo de criar um espaço para reflexão. É neste local e 

momento que o paciente inicia a busca pelo sentido, e através da reflexão busca o 

auxilio para mudanças necessárias para lidar com a doença. É através da palavra, 

da comunicação e expressão que o inconsciente irá se colocar para o equilíbrio 

emocional. 

 Grupos com Terapia Ocupacional: Possui objetivo de trabalhar a 

auto-estima, atenção e concentração, relações interpessoais, desenvolvimento de 

habilidades e interesses, organização, rotina, autonomia, entre outras. Sempre tendo 

em vista os déficits apresentados pelo motivo da doença mental apresentada. 

 Grupo de Mulheres: Há diversos casos que contribuem para o 

processo de adoecimento, e uma delas é a questão da feminilidade sua fragilidade. 

Tendo em vista a necessidade de um trabalho na questão se permitir ser mulher, é 

disponibilizado um espaço para discussão e reflexão desta questão, bem como o 

auto cuidado, respeito, sexualidade, entre outros. 

 Grupos Temáticos: Trabalhados textos, filmes, conceitos, figuras 

para estimular a interpretação da vida. Há muita dificuldade de aceitação de uma 

nova vida após um abalo emocional, desta maneira os profissionais trabalham para 

uma nova compreensão. 

 Oficina de Relaxamento e Alongamento: Percebendo que o corpo 

necessita de cuidados, bem como a mente, é realizado atividades de relaxamento, 

do’in, atividade física e caminhadas para trabalhar a percepção corporal. Sempre 

estimulando a autoconfiança e autonomia do sujeito. 

 Oficina de Artesanato: São realizados trabalhos manuais, a fim de 

estimular a aprendizagem, autoconfiança, autoconhecimento, estimulação da 

coordenação motora e desenvolvimento pessoal. Neste momento são realizados 

trabalhos com biscuit, corte e costura, pinturas em tecidos, bonecos diversos em 

E.V.A., confecção de sabonetes, pinturas e decopagens em caixas de MDF, entre 

outros.  
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 Oficina de Horta: No próprio pátio da Unidade há espaço reservado 

para a plantação e cultivação de frutas, verduras, legumes entre outros. A fim de 

estimular a descoberta de novas habilidades e o trabalho terapêutico de se envolver 

com a terra. 

 Oficina de Culinária: Muitas vezes são utilizados os próprios 

produtos cultivados na horta. Há uma vez na semana, uma equipe de pacientes que 

organiza o lanche, fabricando tortas doces e salgadas entre outras comidas. Com 

objetivo de resgatar atividades domésticas e muitas vezes prazerosas, que foram 

abandonadas durante o processo de adoecimento. 

 Grupo Preparação para Alta: Através do projeto terapêutico 

individual, quando o paciente se sente apto para alta, e também através da 

avaliação da equipe, iniciasse um processo de desligamento do paciente e neste 

processo são realizados encaminhamentos para outros serviços necessários no 

momento, sempre tendo em vista a ressocialização. 

Além das atividades ofertadas internamente no CAPS II, são realizados 

passeios, atividades de bazar, participação de oficinas de beleza no CRAS, entre 

outras. Sempre com objetivo de trabalho de autonomia e reinserção social. 
 

Busca Ativa: Por diversas questões, o paciente pode deixar de comparecer 

ao CAPS II, e quando isso ocorre, sem o conhecimento antecipado da equipe 

técnica, os profissionais buscam, inicialmente via contato telefônico para buscar o 

retorno ao tratamento e entender os motivos do afastamento. Quando este contato 

não apresenta sucesso é realizada a visita domiciliar.  

Visita domiciliar: De acordo com Brandão (2001), o atendimento domiciliar 

reflete as limitações do atendimento institucional e da atuação individual do 

profissional, e, em saúde mental, dentro dos pressupostos da reforma psiquiátrica, 

de busca da inclusão social do louco pela quebra de padrões culturais e pela forma 

de ver a loucura como um fenômeno complexo, a limitação da instituição e do 

profissional se faz mais evidente. Portanto, a visita domiciliar é realizado pelos 

profissionais a fim de possibilitar e sensibilizar o paciente a respeito da importância 

de retornar ao tratamento, bem como de auxiliar seus familiares.  
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2.1.1 TIPOS DE ALTA 

Toda alta é advinda de avaliação clínica e que necessita da aceitação e 

confirmação do paciente, sempre visando na melhoria de qualidade de vida. Dessa 

forma, são realizados três tipos de Alta: 
 

 Alta melhorada: Ao observar que os recursos disponíveis no serviço já 

não são os mais adequados para o paciente, iniciasse então um processo de 

trabalho para alta, dessa maneira, o paciente será encaminhado para o ambulatório 

de saúde mental e/ou outro serviço. 

 Alta por abandono: Muitas vezes o paciente que inicia o tratamento 

para transtorno mental, não percebe a verdadeira necessidade do tratamento, e sem 

auxilio e apoio de familiares muitas vezes não realiza com a devida continuidade. É 

necessária muita força de vontade, responsabilidade e comprometimento do 

paciente, porém muitas vezes, até mesmo por motivo da doença, o paciente não 

percebe a necessidade, e então abandona o tratamento. 

 Alta a pedido: Quando o paciente já não percebe a necessidade do 

tratamento, ou se sente preparado para retornar as suas atividades e relações 

sociais, mesmo quando a avaliação da equipe seja de necessidade de continuidade 

do tratamento. 

 
2.1.2 ENCAMINHAMENTO PARA OUTRO SERVIÇO 

Ao se esgotarem as possibilidades de atendimento na Unidade de Saúde 

CAPS II, seja por qualquer tipo de alta já citada, o paciente será encaminhado para o 

serviço mais indicado no momento. 

 

 Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM): Quando as possibilidades 

de tratamento extra-hospitalar forem esgotadas e o indivíduo apresentar risco para si 

mesmo ou para outros, serão encaminhados para o Centro Psiquiátrico 

Metropolitano (CPM), tendo em vista que essa é única possibilidade de internação 

psiquiátrica para a rede de saúde do município de Colombo, pois até o momento não 

existem leitos de internação psiquiátrica em hospitais gerais. 

 Ambulatório: Quando os pacientes não necessitam de tratamento e 

acompanhamento de maneira intensa, e/ou não possuem disponibilidade de 

tratamento em CAPS, são encaminhados para o ambulatório de saúde mental. 
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 Outros Serviços: A coordenação do CAPS II entra em contato 

telefônico com o serviço que se adéque melhor no momento do paciente, podendo 

ser os serviços da Unidade Básica de Saúde, Unidade de Saúde da Mulher, CAPS 

AD, Centro de Referencia Assistência Social (CRAS), Centro de Referencia 

Especializado de Assistência Social (CREAS), entre outros. Tendo em vista que no 

momento o município não dispõe de serviço de CAPS i (em fase de implantação), 

sempre que se torne necessário o atendimento infantil é realizado encaminhamento 

para a psicóloga que realiza atendimentos infantis no município, a qual irá avaliar se 

é necessário intervenção de CAPS, caso necessite, será encaminhado para CAPS i 

do CPM. 
 

Atendimento familiar: São realizadas reuniões semanalmente 

administradas pelos psicólogos da Unidade de Saúde CAPS II e uma vez por mês 

com a equipe multiprofissional completa. O atendimento familiar é realizado por 

procura espontânea da família, ou quando convocada pela equipe, conforme 

agendamento prévio. Ressalta-se, ainda, que toda ação de acompanhamento em 

Saúde Mental a um usuário é também uma ação de Promoção da Saúde Mental da 

família (sistema familiar) deste usuário. 

Atividades comunitárias: Os profissionais de saúde mental devem 

fomentar e estimular ações locais e dos recursos comunitários. As ações na 

comunidade se processam na vida cotidiana, através do relacionamento entre as 

pessoas, família, amizade, vizinhança, trabalho, escola, entre outros. Assim, têm-se 

buscado e utilizado, para o bem estar dos pacientes, parcerias com vários outros 

grupos com organização formal, como associações, e organizações não 

governamentais. Além disso, é muito importante a utilização da infra-estrutura de 

lazer existente no município e proximidade, tais como parques, praças, centros de 

convivência, bibliotecas e demais locais, que propiciam a realização de atividades 

voltadas para o convívio social, o Treino em Habilidades Sociais e à ressocialização 

do paciente. 

  

2.2 REUNIÕES 

Ocorrem semanalmente e as decisões de equipe e clínica são registradas em 

ata. 
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 Reunião de Equipe: Momento em que são discutidas questões 

relacionadas às atividades e programação semanal da equipe, bem como a 

avaliação e discussões do processo de trabalho. 

  Reunião Clínica: Momento em os profissionais realizam a discussão 

de casos, avaliam e planejam ações cotidianas relacionadas ao tratamento e 

acompanhamento terapêutico do paciente, e agilizam a tomada de decisões de 

forma multidisciplinar. 

 

Organização de prontuário: O prontuário é um meio legal entre paciente e 

profissional, sendo um conjunto de documentos, contendo informações geradas a 

partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a 

assistência prestada a ele, de caráter legal, sigiloso e científico. Todos os 

procedimentos ou consultas realizadas pelos profissionais da Unidade de Saúde 

CAPS II são registrados com letra legível, carimbado, assinado e datado. Os 

registros devem ser diários, sequencial, e realizado após o atendimento de cada 

profissional. 

 

 

2.3 TRANSTORNOS MENTAIS DE ACORDO COM CÓDIGO INTERNACIONAL 

DE DOENÇAS – CID1 

As classificações diagnósticas mais utilizadas como referências no serviço 

de saúde e na pesquisa hoje em dia são o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Desordens Mentais – DSM - IV, e a Classificação Internacional de Doenças – CID – 

10. Tendo em vista que no momento, a CID – 10 é mais utilizada entre o serviço de 

saúde do município, segue o quadro com as doenças mentais existentes: 

                                            

1
 Existem ainda outras condições da CID 10 freqüentemente associadas a transtornos mentais e de 

comportamento: Capítulo I: doenças infecciosas, principalmente neurossífilis e infecção pelo HIV;  Capítulo IV: 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas; Capítulo VI: doenças do sistema nervoso; Capítulo XVII: 

malformações, deformações e anormalidades cromossômicas congênitas; e Capítulo XX: causas externas de 

morbidade e mortalidade: autolesão intencional e agressão física. 
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CÓDIGO – 

CID 

DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 

 

F00-F09 Transtornos mentais 

orgânicos, incluindo 

sintomáticos 

Quadros agudos que cursam com 

conduta inadequada e/ou agitação 

psicomotora, que necessitem ou não de 

investigação diagnóstica. 

F20-F29 Esquizofrenia, 

transtornos 

esquizotípos e 

delirantes 

 

Desestabilização de sintomas 

paranóides com sofrimento psíquico agudo, 

desestabilização de sintomas hebefrênicos 

com comportamento inadequado ou 

agudização de quadros catatônicos 

(catalepsia, catatonia, flexibilidade cérea, 

estupor catatônico) e outros quadros 

psicóticos agudos. 

F30-F39 Transtornos de Humor 

 

Quadros maníacos ou depressivos 

graves com ou sem sintomas psicóticos. 

F40-F49 

 

 

Transtornos neuróticos, 

Transtornos 

relacionados ao estresse e 

transtornos 

somatoformes 

 

Reação a estresse grave, transtorno 

de ajustamento, reação aguda a estresse 

transtorno de estresse pós traumático e 

estupor dissociativo, ou outros quadros 

neuróticos com gravidade evidente. 

F50-F59 Síndromes 

comportamentais 

associadas a 

transtornos 

fisiológicos e a fatores 

físicos 

Transtornos alimentares, anorexia 

nervosa ou bulimia nervosa. 

F60-F69 

 

Transtornos da 

personalidade e do 

comportamento do 

adulto 

Personalidade emocionalmente 

instável, tipo impulsivo ou borderline. 

 

F70-F79 Retardo mental Quadros graves que cursam com 

descontrole da impulsividade e/ou agitação 

psicomotora. 

Tabela 01: Fonte: Organização Mundial da Saúde. CID-10 Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 
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Situações especiais: 
 

CÓDIGO 

CID 

DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 

 

F10-F19 Transtornos mentais e 

comportamentais devidos 

ao uso de substâncias 

psicoativas. 

 

Quadros relacionados à 

intoxicação aguda, estado de abstinência 

complicada, síndrome de abstinência com 

delírium, e/ou transtornos psicóticos. 

F80-F89 Transtorno do 

desenvolvimento 

psicológico. 

 

Comprometimento ou retardo do 

desenvolvimento de funções estreitamente 

ligadas à maturação biológica do sistema 

nervoso central, com início na primeira e 

segunda infância, com evolução contínua 

sem remissões nem recaídas. 

F90-F98 Transtornos 

Comportamentais e emocionais 

com início 

habitualmente durante a 

infância ou a 

adolescência 

Quadros relacionados a distúrbios 

de conduta, caracterizados por padrões 

persistentes de conduta dissocial, 

agressiva ou desafiante. 

 Tabela 02: situações especiais. Fonte: Organização Mundial da Saúde. CID-10 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde. 

 

2.4 QUADROS DOS TRANSTORNOS MENTAIS MAIS FREQÜENTES NO 

ATENDIMENTO NO CAPS II 

2.4.1 ESQUIZOFRENIA 

Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções 

fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos 

inapropriados ou embotados. Usualmente mantem-se clara a consciência e a 

capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do 

tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem eco do 

pensamento, a imposição ou roubo do pensamento, a divulgação do pensamento, a 

percepção delirante, idéias delirantes de controle, de influência ou de passividade, 

vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, 
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transtornos do pensamento e sintomas negativos. Deve-se excluir mania ou 

depressão, assim como doença cerebral orgânica e uso de álcool ou outras drogas. 

2.4.2 TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR 

Transtorno caracterizado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o 

nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados, sendo que esse 

distúrbio consiste, em algumas ocasiões, na elevação do humor e no aumento da 

energia e da atividade (hipomania ou mania) e, em outras, no rebaixamento do 

humor e na redução da energia e da atividade (depressão).  

2.4.3 TRANSTORNOS DEPRESSIVOS 

Transtorno no qual o paciente apresenta rebaixamento do humor, redução 

da energia e diminuição da atividade. Existe alteração da capacidade de 

experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de 

concentração, associadas em geral a fadiga acentuada, mesmo após um esforço 

mínimo. Observam-se em geral problemas do sono e diminuição do apetite. Existe 

quase sempre uma diminuição da auto-estima e da autoconfiança e frequentemente 

idéias de culpabilidade e/ou indignidade, mesmo nas formas leves. O humor 

depressivo varia pouco de dia para dia ou segundo as circunstâncias e pode 

acompanhar-se de sintomas ditos “somáticos” - p. Ex: perda de interesse ou prazer, 

despertar matinal precoce ou hipersonia, lentidão psicomotora acentuada, agitação, 

perda ou aumento de apetite, perda ou ganho de peso e perda de libido. 

2.4.4 TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

Grupo de transtornos nos quais uma ansiedade é desencadeada exclusiva 

ou essencialmente por situações nitidamente determinadas que não apresentam 

nenhum perigo real. Estas situações são, por esse motivo, evitadas ou suportadas 

com temor. As preocupações do sujeito podem estar centradas em sintomas 

individuais tais como palpitações ou uma impressão de desmaio e frequentemente 

se associam ao medo de morrer, perda do autocontrole ou medo de “ficar louco”. A 

simples evocação de uma situação fóbica desencadeia em geral ansiedade 

antecipatória. A ansiedade fóbica frequentemente se associa a uma depressão.  
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2.4.5 SINAIS E SINTOMAS SOMÁTICOS: 

Autonômicos: taquicardia, vasoconstrição, sudorese, aumento do 

peristaltismo, náuseas, midríase, piloereção. 

Musculares: dores, contraturas, tremores. 

Cinestésicos: parestesias, calafrios, ondas de calor, adormecimentos. 

Respiratórios: sufocação, sensação de afogamento, asfixia. 

 

2.4.6 SINAIS E SINTOMAS PSÍQUICOS:  

Tensão, nervosismo, apreensão, mal-estar indefinido, insegurança, 

dificuldade de concentração, sensação de estranheza, despersonalização, 

desrealização. 

 

2.4.7 RETARDO MENTAL 

Condição de desenvolvimento interrompido ou incompleto da mente, a qual 

é especialmente caracterizada por comprometimento de habilidades manifestas 

durante o período de desenvolvimento, as quais contribuem para o nível global de 

inteligência, isto é, aptidões cognitivas, de linguagem, motoras e sociais. O retardo 

pode ocorrer com ou sem qualquer outro transtorno mental ou físico. O 

comportamento adaptativo está sempre comprometido, mas em ambientes sociais 

protegidos, onde um suporte está disponível, este comprometimento pode não ser 

absolutamente óbvio em pacientes com retardo mental leve. 

 

2.4.8 TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

Abrangem padrões de comportamento profundamente arraigados e 

permanentes, manifestando-se como respostas inflexíveis a uma ampla série de 

situações pessoais e sociais. Eles representam desvios extremos ou significativos do 

modo como o indivíduo médio, em uma dada cultura, percebe, pensa, sente e, 

particularmente, se relaciona com os outros. Tais padrões de comportamento tendem 

a ser estáveis e a abranger múltiplos domínios de comportamento e funcionamento 

psicológico. Eles estão frequentemente, mas não sempre, associados a graus 
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variados de angústia subjetiva e a problemas no funcionamento e desempenho 

sociais. 

 

2.5 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO  

O Tratamento medicamentoso realizado no CAPS II leva-se em 

consideração as medicações que são fornecidas pelo município de Colombo. Segue 

quadro de medicamentos mais utilizados e fornecidos pelo município. 

 

Antidepressivos 

DROGA DOSE INICIAL DOSE 

TERAPÊUTICA 

DOSE 

MÁXIMA 

Amitriptilina 10-25mg 75mg 300mg 

Clomipramina 10-25mg 75mg 300mg 

Imipramina 10-25mg 75mg 300mg 

Nortriptilina 25mg 50mg 200mg 

Fluoxetina 20mg 20mg 80mg 

Tabela 04: antidepressivos. 

 

Antipsicóticos 

DROGA DOSE INICIAL DOSE 

TERAPÊUTICA 

DOSE 

MÁXIMA 

Haloperidol 1mg 5-15mg 30mg 

Clorpromazina 25mg 300-800mg 1200mg 

Levomepromazina 25mg 100-300mg 600mg 

Tioridazina 25-50mg 200-300mg 600mg 

Tabela 05: antipsicóticos. 
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Estabilizadores do Humor 

DROGA DOSE INICIAL DOSE 

TERAPÊUTICA 

DOSE MÁXIMA 

Ácido valpróico 250mg 15mg/kg/dia 60mg/kg/dia 

Carbamazepina 100-200mg 400-1200mg 2000mg 

Carbonato de 

Lítio 

300mg 600-900mg 1800mg 

Tabela 06: estabilizadores de humor. 

 

Benzodiazepínicos 

DROGA DOSE INICIAL DOSE 

TERAPÊUTICA 

DOSE MÁXIMA 

Diazepam 5mg 10mg 20mg 

Clonazepam 0,25-0,5mg 2mg 4mg 

Tabela 07: benzodiazepínicos. 

 

 

 

2.6 MANEJO TERAPÊUTICO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS 

 

População Idosa: Sabe-se que nos idosos há, devido à readaptação das 

funções corporais, alterações metabólicas que repercutem no manejo 

medicamentoso para esta faixa etária. 

Como regra geral, deve-se iniciar o tratamento com doses menores do que 

aquelas sugeridas para a população adulta, assim como o aumento deve ser ainda 

mais gradativo e menor a dose máxima a se atingir. Especial cuidado deve ser dado 

aos efeitos colaterais (alguns deles potencialmente graves, tais como hipotensão – 

com risco de quedas, etc). 

 



 27 

Gestantes/ puérperas/ lactantes: A própria gravidez e mesmo o puerpério 

são, por si sós, fases da vida das mulheres em que se tem aumentado o risco de 

eclosão de sintomas de doença psíquica – Psicose Puerperal: é um transtorno que 

ocorre após a gestação, caracterizando-se como afastamento da realidade, por 

fatores diversos, desde hormonais até existenciais.  

Há sempre que se pesar e se fazer um balanço entre possibilidade de 

benefício para o binômio mãe-filho e os riscos potenciais advindos do tratamento. 

Até as primeiras dezesseis semanas de gestação, o uso de psicotrópicos deve se 

dar apenas com indicação muito precisa, em função dos eventuais riscos. Por outro 

lado, a presença de um transtorno mental ocorrendo em uma destas fases e que 

não esteja sendo tratado de forma adequada, pode ocasionar prejuízos diversos 

(incluindo riscos para a mãe e a criança). 

Medicações mais “seguras” para serem usadas (após detida avaliação 

clínica) no ciclo gravídico-puerperal: 

 Gestação 

 Antidepressivo: Fluoxetina 

 Antipsicótico: Haloperidol 

 Benzodiazepínico: os de ½ vida curta. 

 Puerpério/amamentação 

 Antidepressivo: Sertralina, Nortriptilina 

 Antipsicótico: Haloperidol 

 Benzodiazepínico: os de ½ vida curta. 

 

Os estabilizadores de humor são medicações pouco seguras para uso nesta 

fase da vida da mulher. 
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3 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS – CAPSAD 

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, o CAPSad oferece 

atendimento diário a pacientes que fazem um uso prejudicial de álcool e outras 

drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva 

individualizada de evolução contínua. Esta modalidade de atendimento possibilita 

intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento (BRASIL, 

2004).  

O CAPSad desenvolve diversas atividades a fim de promover a integração 

do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social, para tanto 

conta com uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, enfermeiro, 

médico clínico geral, psicólogo, psiquiatra e terapeuta ocupacional (BRASIL, 2004). 

 Estes profissionais desenvolvem atendimentos individualizados e 

atendimentos em grupo. Ainda são realizadas visitas domiciliares, atividades 

comunitárias de prevenção e cuidado à família. Além disso, também oferece 

condições para o repouso ambulatorial de pacientes que necessitem de cuidados e 

que não demandem por atenção clínica hospitalar (BRASIL, 2004). 

O papel da equipe técnica é fundamental para a organização, 

desenvolvimento e manutenção do ambiente terapêutico. A duração da permanência 

dos usuários em tratamento no CAPSad depende de muitas variáveis, desde o 

comprometimento psíquico do usuário até o projeto terapêutico traçado, e a rede de 

apoio familiar e social que se pode estabelecer. O importante é saber que o CAPSad 

não deve ser um lugar que desenvolve a dependência do usuário ao seu tratamento 

por toda a vida. O processo de reconstrução dos laços sociais, familiares e 

comunitários, que vão possibilitar a autonomia, são cuidadosamente preparados e 

ocorrem de forma gradativa (BRASIL, 2004). 

Neste sentido, os profissionais estão preparados para acolher os usuários, 

desenvolver os projetos terapêuticos, trabalhar nas atividades de reabilitação 

psicossocial, compartilhar do espaço de convivência do serviço e equacionar 

problemas inesperados e outras questões que porventura demandem providências 

imediatas, durante todo o período de funcionamento da unidade (BRASIL, 2004). 

 
3.1 FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO NO CAPSAD 
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No CAPSAD os usuários possuem acesso direto ao serviço, atendimento 

porta aberta, o que facilita e desburocratiza o acesso ao serviço. Porém, também 

são atendidos os pacientes encaminhados por outros serviços intersetoriais tais 

como: Unidades Básicas de Saúde (USB); Estratégia da Saúde da Família (ESF); 

Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM); Hospital Geral; Hospital Psiquiátrico de 

atendimento Integral; Hospital Dia, Ministério Público, Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS); Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II). 

 

Ilustração 2: fluxograma de atendimento no CAPSAD 
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Para melhor compreensão do fluxo em questão, seguem as seguintes 

informações:  

 

Acolhimento: É o primeiro contato com o usuário no momento da sua 

procura pelo tratamento e é realizado por profissionais de nível superior da equipe 

multidisciplinar. No qual é ofertado ao usuário um espaço para escuta terapêutica, 

com objetivo de promover maior conhecimento da estória de vida e da doença do 

individuo. 

Esse primeiro contato realizado em condições ideais auxilia na criação de 

vínculo entre o usuário e o serviço, o que reflete diretamente na adesão do indivíduo 

ao tratamento. Durante o acolhimento, a pessoa também é orientada quanto a 

dinâmica do serviço e suas modalidades de tratamento (intensivo, semi-intensivo e 

não-intensivo). 

Considerando a possível necessidade de um acompanhamento de maior 

assistência, o usuário será encaminhado a outro serviço de maior ou menor 

complexidade: hospital psiquiátrico, hospital dia, hospital clínico ou ambulatório de 

saúde mental. 

 

Inserção em grupos: Durante o acolhimento é decidido junto com o usuário 

à modalidade de tratamento que melhor se adéqua as necessidades do mesmo no 

período considerado. 

 Tratamento Intensivo: O usuário comparece diariamente  ao CAPSad. 

 Tratamento Semi-intensivo: O usuário comparece 3 (três) vezes por 

semana no CAPSad. 

 Tratamento Não-intensivo: O usuário comparece uma vez por semana 

no CAPSad. 

 

IMPORTANTE: As mudanças das fases do tratamento são realizadas de 

modo individualizado a partir de discussão ampla pela Equipe do CAPSad quando 

há necessidade de alterações, e juntamente com o usuário na elaboração do projeto 

terapêutico. 

Após o acolhimento, o usuário participa do Grupo de Acolhimento, realizado 

pelo coordenador do serviço, no qual são repassadas informações e orientações da 

dinâmica do tratamento. Neste espaço, o paciente recebe informações sobre as 
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avaliações específicas de cada área de atuação da equipe multidisciplinar e passa a 

conhecer as propostas e atividades específicas do serviço. 

 

Projeto terapêutico individual: Momento em que são traçadas pelo 

usuário, juntamente com a equipe multidisciplinar, as propostas e objetivos de 

tratamento, contemplando as necessidades do mesmo, possibilitando sua auto-

percepção e promovendo a manifestação de suas perspectivas e desejos. 

 

Avaliação terapêutica: São realizadas individualmente, e por todos os 

profissionais de nível superior do CAPSad (Enfermagem; Psiquiatria; Psicologia; 

Serviço social; Terapia ocupacional). Estas avaliações têm por objetivo analisar 

diferentes áreas da vida do usuário, observando diversos aspectos e necessidades, 

a fim de almejar novas perspectivas de atuação profissional. Desta forma, busca-se 

adequar ao máximo o tratamento às necessidades de cada indivíduo. 

 

Consultas com o médico psiquiatra: O atendimento com este profissional 

é individual e tem como finalidade, tratar doenças e comorbidades psiquiátricas 

relacionadas com o uso de substâncias psicoativas (SPA). Doenças estas, que 

podem ter levado a dependência, doenças concomitantes a dependência e também 

as que surgiram após o abuso e/ou dependência das substancias psicoativas.                         

A avaliação psiquiátrica é realizada periodicamente, havendo necessidade 

de intervenção medicamentosa ou não. Pois assim, é possível fazer um 

acompanhamento da evolução, progressão ou retrocesso da qualidade clínica e 

psiquiátrica do paciente. 

 

Consultas com o médico clínico: Os atendimentos realizados pelo médico 

clínico geral na unidade têm como objetivo avaliar comorbidades e possibilidades de 

tratamento medicamentoso que otimizem a terapêutica para o usuário. 

 

Atendimentos individuais: Estes atendimentos incluem: assistência 

psiquiátrica, clínica e de enfermagem, psicológica, ocupacional, social, e demais 

orientações. Esta modalidade de tratamento tem indicação para usuários que 

necessitem de uma escuta e individual, que apresentam dificuldades de trabalhar 
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algumas questões em grupo, ou ainda não apresentam perfil para participar de 

grupos terapêuticos. 

 

Grupos e Oficinas Terapêuticas: Nesta modalidade de atendimento são 

realizadas atividades educativas ou de informação, reflexão e suporte, em que o 

espaço terapêutico possibilita ao indivíduo sua tomada de consciência como ser 

social (BOURGUIGNON; GUIMARÃES; SIQUEIRA, 2010).  

As atividades objetivam resgatar individualidades, descobrir potencialidades, 

desenvolver habilidades específicas e prover suporte de tratamento como atividade 

grupal que proporcione a socialização do paciente e facilite o vínculo afetivo com 

profissionais e outros participantes da oficina (PIRAQUARA, 2011). Visam também 

proporcionar a exteriorização de sentimentos (angustias, medos e inseguranças), 

incentivar a criatividade, o contato e integração com o grupo, desenvolvimento do 

autocontrole, autopercepção e melhorar a autoestima. 

Esses grupos/oficinas visam possibilitar maior conhecimento e aceitação da 

doença; incentivar usuários desmotivados, despreparadas e desencorajadas para 

mudar de comportamento; promover maior percepção e conhecimento dos sintomas 

de recaída, técnicas de enfrentamento; auxiliar na reorganização da rotina de 

atividades de vida diária e produtiva; estimular a descoberta de novas habilidades e 

interesses; orientar no desempenho de atividades de higiene e auto cuidado, 

planejamento e gerenciamento do tempo, no desenvolvimento e organização de 

planos e estabelecimentos de metas. Os grupos/oficinas tem duração mínima de 

uma hora e trinta minutos, com a participação de, no mínimo 05 e no máximo 25 

pacientes.  

 

 Grupos com Assistente Social: Os grupos terapêuticos com o 

assistente social têm por objetivo impulsionar um processo educativo junto à 

clientela usuária, desenvolver trabalhos no sentido de conhecer, divulgar e viabilizar 

a integração dos equipamentos sociais e de saúde do território. Levantando 

questões relativas à exclusão social de pacientes que não se enquadram no 

“mercado de trabalho”, possibilitando a reflexão sobre as formas possíveis de 

reinserção em espaços da sociedade, inclusive o resgate de sua autonomia e 

inclusão em espaços de convivência, cultura e lazer. Este grupo tem como finalidade 
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reintegrar e reinserir o paciente em seu contexto social, trabalhar com prevenção e 

gerenciamento dos recursos sociais destinados aos dependentes químicos. 

 Grupos com a Enfermagem: Os grupos realizados pela Enfermagem 

trabalham questões relacionadas a educação em saúde, em que são abordados 

temas relacionados a saúde preventiva em linguagem coloquial através de palestras, 

filmes educativos e esclarecimentos de dúvidas sobre o tratamento medicamentoso; 

higiene pessoal e domiciliar; sexualidade; doenças sexualmente transmissíveis; 

alimentação; autoestima; entre outros. 

 Grupos com a Psicologia: Os grupos terapêuticos com a psicologia 

têm por objetivo criar um espaço para reflexão, em que o usuário possa buscar o 

sentido de suas próprias vivências, tentando encontrar uma resposta diferente da 

droga para sua realidade psíquica, marcada pela fragilidade e angústia. A droga 

protege o paciente do confronto com eu desamparo e abster-se dela é experimentar 

o vazio, o desespero e a impotência (DUARTE; SANTOS, 2009). Desta forma, a 

partir da reflexão dos aspectos de sua vida e das suas dificuldades, busca-se 

auxiliar o paciente nesta mudança de comportamento. Promove-se assim a 

comunicação, expressão e ampliação da consciência que o paciente tem de si 

mesmo, possibilitando a identificação e o desbloqueio dos núcleos de conflitos, 

buscando o equilíbrio emocional. 

 Grupos com a Terapia Ocupacional: As oficinas terapêuticas da 

Terapia Ocupacional (T.O.) têm por objetivo desenvolver atividades criativas e de 

conscientização do usuário no tratamento. A abordagem da T.O. faz uso de amplos 

recursos do conhecimento humano, tanto teórico como prático, visando a 

aplicabilidade da ocupação enquanto recurso terapêutico. O Terapeuta ocupacional 

trabalha as questões de atenção e concentração, valorização da autoestima, 

socialização, aquisição de relações interpessoais, tolerância a frustrações, 

autocontrole, autonomia e desenvolvimento de novas habilidades e interesses. A fim 

de recuperar e/ou desenvolver habilidades cognitivas, motoras e emocionais, 

prejudicadas pelo uso abusivo de substancias psicoativas. As atividades externas 

(passeios, exposições da T.O., atividades de cinema) visam principalmente o retorno 

às atividades sociais (reinserção social) e de lazer, incentivando o retorno as 

atividades de vida diária e promovendo a qualidade de vida. 

 Grupo sem tabaco: É destinado a todas as pessoas que desejam 

diminuir ou cessar o uso do tabaco. Acontece semanalmente, e é realizado pelo 
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médico clinico do serviço. Neste grupo, o usuário aprende a criar estratégias que lhe 

auxiliem na mudança de comportamento e hábitos de vida. 

 Grupo de Alta: Tem como objetivo preparar o paciente para 

continuidade do tratamento, sensibilizando para o desligamento do serviço, e 

fornecendo encaminhamentos necessários. 

 Oficina de Mulheres: É um espaço que possibilita as pacientes 

mulheres à discussão e reflexão a respeito da sua condição de “ser mulher” e ser 

dependente química, seus papéis sociais, direitos e deveres, sexualidade, 

planejamento familiar, projeto de vida, autoestima, família. 

 Oficina de Horta: A laborterapia é outro fator de ajuda o paciente à 

aprender a trabalhar com a terra plantando e conhecendo a natureza, isto estimula a 

integração entre o grupo, o meio ambiente e a comunidade. 

 Oficina de Relaxamento: Estimula o desenvolvimento do ser humano, 

bem como, a autoestima, autoconfiança e autoconhecimento, através de atividades 

que enfatizam a percepção corporal e também, utilizando a técnica como um meio 

preventivo e revigorante sobre a saúde física, mental e emocional do paciente. 

 Oficina de Artesanato: Esta oficina promove aproximação entre os 

pacientes, levando à aprendizagem de técnicas de artesanato que favorecem o 

desenvolvimento da criatividade, de habilidades específicas e de domínio de 

técnicas para criação de produtos com potencial de comercialização, configurando-

se assim, num importante espaço de geração de trabalho e renda alternativa para os 

participantes. 

 Oficina de Jornal: Esta atividade tem como intuito aprimorar os meios 

de informação e expressão. Um dos primeiros  movimentos é garantir o acesso 

constante as notícias, a fim de que os pacientes criem intimidade com esta 

linguagem. Promove-se assim a atenção e concentração, socialização do 

conhecimento, e desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e emocionais. 

 

Busca Ativa: Quando um paciente deixa de comparecer as atividades 

do CAPSad sem justificativa, os profissionais tentam sensibilizá-lo a retornar ao 

tratamento por meio do contato telefônico. Quando este contato não apresenta 

sucesso é realizado a visita domiciliar. 
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Visita domiciliar: Durante a visita domiciliar é oportunizado ao 

profissional a possibilidade de sensibilizar o paciente a respeito da importância deste 

retornar ao tratamento, bem como de interagir com seus familiares e prestar 

informações a respeito da dependência química.  

 

3.1.1 TIPOS DE ALTA 

Toda alta é eminentemente uma medida clínica, que precisa ser negociada e 

aceita pelo paciente, como parte de um projeto que irá ajudá-lo a viver melhor. No 

CAPSad sã realizados três tipos de Alta: 

 Alta melhorada: Ao perceber o momento de evolução do tratamento 

para o paciente, e observar que os recursos disponibilizados no CAPSad já não são 

os mais adequados para ele, o paciente será encaminhado para o ambulatório de 

saúde mental. 

 Abandono: O tratamento da dependência química exige muita 

responsabilidade e comprometimento do paciente, porém muitas vezes este ainda 

não percebe a dependência como uma doença, e alguns iniciam o tratamento 

obrigado pela família. Desta forma, no decorrer da terapêutica existe o abandono. 

 Alta a pedido: Acontece quando a equipe técnica ainda percebe a 

necessidade de continuidade do tratamento, porém o paciente se sente preparado 

para restabelecer suas relações e obrigações sociais; 

 Encaminhamento para outro serviço: 

 Ambulatório: São encaminhados para o ambulatório os pacientes que 

recebem alta melhorada do CAPSad, casos que necessitam de acompanhamento de 

menor intensidade, atendimentos individuais, e / ou usuários que não tem a 

disponibilidade de frequentar os grupos terapêuticos nos dias e horários de 

atendimento; 

 Hospital Clínico: Casos que apresentam urgência e emergência 

clínica (ex: delirium tremens, convulsões, entre outros); 

 Unidade de Saúde de Referência; 

 Aos Serviços existentes no território, sempre visando a reinserção 

Social; 
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Os casos de crianças/adolescentes que procuram o serviço (CAPS AD)  

primeiramente são acolhidos por um profissional de nível superior e posteriormente 

são encaminhados para a psicóloga que realiza atendimentos infantis no município, 

no entanto, caso haja necessidade de acompanhamento em serviços do CAPS, o 

criança/adolescente será encaminhado para CAPSi do CPM, visto que o município 

ainda encontra-se em fase de implantação do Centro de Atenção Psicossocial 

Infanto - Juvenil (Caps i). 

 

3.2 REUNIÕES:  

Acontecem semanalmente e são registradas em livro ata. 

 Reunião de Equipe: Momento em que são discutidas questões 

relacionadas às atividades e programação semanal da equipe, bem como a 

avaliação e discussões do processo de trabalho.  

 Reunião Clínica: Momento em que os profissionais realizam a 

discussão de casos avaliam e planejam ações cotidianas relacionadas ao tratamento 

e acompanhamento terapêutico do paciente, e agilizam a tomada de decisões de 

forma multidisciplinar. 

 

Evolução de prontuário: O prontuário é constituído de um conjunto de 

documentos padronizados, contendo informações geradas a partir de fatos, 

acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência prestada a 

ele, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre 

membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao 

indivíduo. As anotações no prontuário  são realizadas de forma legível, permitindo, 

inclusive, identificar os profissionais de saúde envolvidos no cuidado do paciente.  

 

3.3 CUIDADO À FAMÍLIA NO CAPS AD 

 

A convivência da família com o dependente químico, em muitos casos, pode 

ser devastadora e a maioria dos familiares necessita de ajuda para suportar esta 

situação. Observa-se, que a própria dinâmica de funcionamento familiar modifica, 

ocorrendo a inversão de papéis. 
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Dentre os aspectos mais importantes a serem considerados na abordagem 

da família e do paciente é de que ambos procuram o serviço de saúde mental 

motivados por pressões e expectativas diferentes. Buscam uma solução rápida para 

a aflição momentânea causada por complicações físicas, emocionais, sociais ou 

jurídicas, até o desejo de receber auxílio doença, orientação e/ou tratamento. 

Assim, com informações e orientações adequadas sobre a natureza da 

dependência química e seus efeitos, a família aprende a se relacionar de maneira 

mais saudável com o paciente, evitando atitudes como rigidez, a alienação e o 

isolamento.  

É de extrema importância incentivar constantemente o dependente de 

substâncias para que ele evite a ociosidade, incentivando-o às responsabilidades e 

envolvimento com trabalho, esporte e lazer.  A família precisa ser orientada a 

valorizar os progressos alcançados pelo  usuário, para que ele perceba suas 

competências, habilidades, estimulando-o a autoconfiança. Isto também motiva o 

familiar adicto a traçar novos objetivos e se empenhar em novas conquistas com seu 

próprio esforço. 

Importante lembrar que o adoecimento de um membro da família por 

substâncias afeta direta ou indiretamente todos os familiares, e estes passam a ser 

codependentes. Desta forma, faz parte do tratamento cuidar desta família e orientá-

la como enfrentar e buscar soluções para este problema. Assim, o CAPSAD oferece 

atendimento aos familiares por meio do Grupo de Família, que acontece 

semanalmente nas dependências do serviço. 

Este grupo tem o objetivo de acolher e orientar os familiares para que 

possam compreender melhor a questão da dependência química. Motivar os 

familiares a buscar em conjunto com o CAPS as possíveis soluções dos problemas, 

tornando os parceiros na discussão das questões pertinentes e dos 

encaminhamentos necessários. Reestruturação na vida familiar, profissional e social, 

intervenções na prevenção de recaídas. 

 

3.4 USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS/DROGAS  

  

Qualquer padrão de consumo de drogas traz danos ao indivíduo e pode 

alterar o estado mental, por isso são chamadas de substâncias psicoativas (SPA). 
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Cada substância pode apresentar padrões de utilização altamente disfuncionais com 

prejuízos biológicos, psicológicos e sociais (SENAD, 2010). 

 Uso de drogas é caracterizado pela auto-administração de qualquer 

quantidade de substância psicoativa (SENAD, 2010). 

 Abuso de drogas é entendido como um padrão de uso que promove o 

aumento do risco de consequências prejudiciais ao usuário e em sua vida (SENAD, 

2010). 

 Dependência química é uma relação disfuncional e desregrada do 

individuo consumir uma determina SPA. De acordo com o DSM-IV, Dependência “é 

um padrão mal-adaptativo, levando o prejuízo ou sofrimento clinicamente 

significativo”. (SENAD, 2010). 

  

3.5 SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

  

A seguir serão descritas algumas características das SPA mais utilizadas 

pelos pacientes em tratamento no CAPS AD. 

 

3.5.1 ÁLCOOL 

O problema relacionado ao consumo do álcool só podem ser comparados 

àqueles causados pelo consumo do tabaco e pelas práticas de sexo sem proteção. 

As complicações relacionadas ao consumo de álcool não estão necessariamente 

relacionadas ao uso crônico. Intoxicações agudas, além de trazer riscos diretos à 

saúde, deixam os indivíduos mais propensos a acidentes. Desse modo, os 

problemas relacionados ao consumo de álcool podem acometer indivíduos de todas 

as idades.  Desta forma, é importante que os profissionais de saúde investiguem o 

histórico de uso em todos os pacientes (LARANJEIRA et al., 2003). 

O diagnóstico precoce melhora ao prognóstico entre esses indivíduos. 

Aqueles que possuem em padrão de consumo devem ser motivados para a 

abstinência ou a adoção de padrões mais razoáveis ao consumo. Para aqueles que 

possuem dependência de álcool, o encaminhamento para um serviço de tratamento 

especializado como CAPS ad, deve ser recomendado (LARANJEIRA et al., 2003). 
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A dependência de álcool acomete de 10% a 12 % da população mundial e 

11,2% dos brasileiros que vivem nas 107 maiores cidades do país, segundo o 

levantamento domiciliar sobre o uso de drogas. O álcool, ao lado da dependência de 

tabaco, é a forma de dependência que recebe maior atenção dos pesquisadores. 

Muitas características, tais como gênero, idade, ocupação, grau de instrução e 

estado civil podem influenciar o uso nocivo de álcool, bem como o desenvolvimento 

da dependência ao álcool (LARANJEIRA et al., 2003). 

O padrão de consumo de álcool é um aspecto relevante na avaliação inicial 

de qualquer paciente. A investigação detalhada do padrão de consumo, além de 

detectar os níveis de gravidade, permitem a observação de rituais de uso e auxiliar 

no estabelecimento de estratégias de mudanças (LARANJEIRA et al., 2003). 

 

Intoxicação Aguda 

Intoxicação é o uso nocivo de substâncias em quantidade acima do tolerável 

para o organismo. Os sinais e sintomas da intoxicação alcoólica caracterizam-se por 

níveis crescentes de depressão do sistema nervoso central. Inicialmente há 

sintomas de euforia leve, evoluindo para tortura, ataxia e incoordenação motora, 

passando para confusão, desorientação e atingindo graus variáveis de anestesia, 

entre eles o estupor e o coma (LARANJEIRA et al., 2003). 

 

Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) 

A cessação da ingestão crônica de álcool ou sua redução pode levar ao 

aparecimento de um conjunto de sinais e sintomas de desconforto definidos pela 

CID-10 e pelo DSM-IV, como síndrome de abstinência do álcool (LARANJEIRA et al., 

2003). 

A maioria dos dependentes (70% a 90%) apresenta uma síndrome de 

abstinência entre leve e moderada, caracterizada por tremores, insônia, agitação e 

inquietação psicomotora. Que acontece cerca de 24 a 36 horas após a última dose. 

Apenas medidas de manutenção geral dos sinais vitais são aplicadas nesses 

casos. Por volta de 5% dos dependentes apresentarão uma síndrome de 

abstinência grave. Crises convulsivas aparecem em 3% dos casos e geralmente são 

autolimitadas, não requerendo tratamento específico (LARANJEIRA et al., 2003). 

O sintoma de abstinência mais comum é o tremor, acompanhado de 

irritabilidade, náuseas e vômitos. Tem intensidade variável e aparecem algumas 
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horas após a diminuição ou parada da ingestão, mais observados no período da 

manhã. Acompanham os tremores a hiperatividade autonômica, hipotensão 

ortostática e febre (LARANJEIRA et al., 2003). 

Em alguns casos a internação em hospital geral é necessária a fim de evitar 

iatrogenias, bem como para manejar possíveis complicações durante o tratamento 

da SAA (LARANJEIRA et al., 2003). 

 

3.5.2 COCAÍNA 

A cocaína ressurgiu no cotidiano das pessoas nos últimos 20 anos. Desde 

então, novos padrões de consumo e apresentações da substancia foram 

introduzidos. O consumo da cocaína atinge hoje todos os estratos sociais 

(LARANJEIRA et al., 2003). 

A cocaína e o crack são consumidos por 0,3% da população mundial. Sendo 

que a maior parte dos usuários concentra-se nas Américas (70%). A população de 

usuários é extremamente jovem, variando dos 15 aos 45 anos, com predomínio da 

faixa etária dos 20 aos 30 anos (LARANJEIRA et al., 2003). 

Por ser um alcalóide extraído das folhas da coca (Erythroxylon coca), planta 

originária dos altiplanos andinos, a obtenção da cocaína passa por duas etapas e 

origina diversos subprodutos (LARANJEIRA et al., 2003). 

O consumo da substância pode dar por qualquer via administração, com 

rápida e eficaz absorção pelas mucosas oral e nasal e pela via pulmonar. A euforia 

desencadeada reforça e motiva, na maioria dos indivíduos, o desejo por um novo 

episódio de consumo, porém quanto mais rápido o início da ação, quanto maior a 

sua intensidade e quanto menor a duração, maior será a chance do indivíduo evoluir 

para situações de uso nocivo e dependência. Esses fenômenos são todos 

influenciados pela via de administração escolhida. Desse modo, a vida de 

administração é um importante fator de risco para o uso nocivo e para dependência 

(LARANJEIRA et al., 2003). 

As complicações relacionadas ao consumo de cocaína são capazes de levar 

o indivíduo à atenção médica são habitualmente agudas. As complicações 

psiquiátricas são as que mais levam os usuários de cocaína à buscar ajuda 

especializada. Quadros agudos de pânico, transtornos depressivos e psicóticos 

agudos são os mais relatados. O prognóstico dos indivíduos portadores de 
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comorbidades é mais comprometido e aumenta a chance da procura de atendimento 

médico por estes (LARANJEIRA et al., 2003). 

Dentre as complicações agudas relacionadas ao consumo de cocaína, a 

overdose é mais conhecida. Pode ser definida como a falência de um ou mais 

órgãos decorrentes do uso agudo da substância. Seu mecanismo de ação está 

relacionado ao excesso de estimulação central e simpática. A overdose de cocaína 

é uma emergência médica e por isso requer atenção imediata (LARANJEIRA et 

al., 2003).  

 

3.5.3 MACONHA 

A Cannabis sativa é um arbusto da família das maraceae, conhecidos pelo 

nome de “cânhamo” da Índia, que cresce livremente nas regiões tropicais e 

temperadas. A maconha é a droga ilícita mais usada mundialmente, e estudos 

apresentam que 1 em 10 daqueles que usaram maconha na vida se tornaram 

dependentes (LARANJEIRA et al., 2003). 

A Cannabis sativa contém aproximadamente 400 substâncias químicas, 

entre as quais destacam-se pelo menos 60 alcalóides conhecidos como 

canabinóides, que são responsáveis pelos seus efeitos psíquicos (LARANJEIRA et 

al., 2003). 

Déficits motores como prejuízo da capacidade para dirigir automóveis e 

cognitivos como perda de memória de curto prazo, com dificuldade para lembrar 

eventos, que ocorreram imediatamente após o uso de canábis, costumam 

acompanhar a intoxicação (LARANJEIRA et al., 2003). 

O consumo de maconha pode desencadear quadros temporários de 

natureza ansiosa, tais como reação de pânico, ou sintomas de natureza psicótica. 

Ambos habitualmente, respondem bem a abordagens de resseguramento e 

normalmente não há necessidade de medicação (LARANJEIRA et al., 2003). 

A maconha é capaz de piorar quadros de esquizofrenia, além de constituir 

um importante fator desencadeador em indivíduos predispostos. Desse modo, 

pacientes esquizofrênicos usuários de maconha e seus familiares devem ser 

orientados acerca dos riscos envolvidos. O mesmo se aplica aos indivíduos com 

fatores de risco e antecedentes familiares para a doença (LARANJEIRA et al., 2003). 
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3.5.4 SOLVENTES 

Com exceção do éter e do clorofórmio, já utilizados como anestésicos 

gerais, os solventes não possuem qualquer finalidade clínica. Eles são compostos 

de hidrocarboneto alifáticos e aromáticos, facilmente voláteis, presentes numa série 

de produtos, tais como aerossóis, vernizes, tintas, propelentes, cola, esmalte e 

removedores (LARANJEIRA et al., 2003). 

No Brasil, os solventes estão entre as drogas mais usadas por estudantes 

de escolas públicas e entre adolescentes de baixa renda. Trabalhadores da indústria 

podem apresentar problemas agudos e crônicos decorrentes da exposição à ação 

de solventes. Diversos usuários crônicos apresentam quadro neurológicos graves 

(LARANJEIRA et al., 2003). 

Doses iniciais trazem ao usuário uma sensação de euforia e desinibição, 

associada a tinidos e zumbidos, ataxia, risos imotivados e fala pastosa. Com o 

prosseguimento do uso, surgem manifestações congruentes com a depressão do 

SNC: confusão mental, desorientação e possível alucinações visuais e auditivas. A 

terceira etapa acentua a depressão central, com redução do estado de alerta, 

incoordenação motora e piora das alucinações. A intoxicação pode atingir níveis 

ainda mais profundos de depressão, como estado de inconsciência, convulsões, 

coma e morte (LARANJEIRA et al., 2003).  

O quadro seguinte relata os efeitos de intoxicação desencadeados pelo uso 

das principais drogas utilizadas. 

 

SUBSTÂNCIA 
 

EFEITOS IMEDIATOS 
 

EFEITOS TARDIOS DO 
CONSUMO CONTÍNUO 

Tabaco 
Hipertensão (pressão alta), tosse, 

broncoespasmos, taquicardia, 
vertigem. 

Doenças pulmonares e lesões de orofaringe;  
Doenças vasculares (infarto do miocárdio, 

acidentes vasculares cerebrais, insuficiência 
vascular em membros e impotência sexual). 

Álcool 

Diminuição da coordenação motora e 
do equilíbrio; Hipotensão, parada 
respiratória, coma e até mesmo a 

morte. 

Fraqueza, câimbras e amortecimento em 
MMII; Impotência ou frigidez sexual; Perda de 

memória, diplopia (visão dupla), cirrose 
hepática (doença no fígado), instabilidade 

emocional, agressividade extrema e 
demência irreversível (devido à destruição 

irreversível de células cerebrais). 

Inalantes 
(Ex: tintas, lacas, 
colas, gasolina, 
tíner, solventes, 
aerossóis, etc...) 

Embriaguez, alucinações, diplopia 
(visão dupla), parada respiratória, 

coma e morte. 

Doenças graves do fígado, rim e sangue 
(leucemias), e demência irreversível. 
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Canabinóides (Ex: 
maconha e haxixe) 

Letargia, dificuldade de raciocínio, 
secura da boca, reações de 

ansiedade e pânico, agressividade e 
em alguns casos alucinações. 

 
 Impotência sexual ou frigidez, perda de 

memória, aumento de peso. E pode 
desencadear transtornos de humor. 

 
 

Opiáceos 
(Ex: heroína, 

morfina, dolantina, 
etc...) 

 Confusão mental, alucinações, 
delírios, euforia, agitação 

psicomotora, convulsões, parada 
respiratória por inibição dos Centros 

Respiratórios e, se não houver 
assistência terapêutica rápida, a 

morte 

Cólicas abdominais, 
anorexia, desnutrição, intestino preso, 

impotência ou frigidez sexual, esterilidade, 
demência, confusão e doenças infecto-

contagiosas. 

Anfetaminas  
(Ex: Ecstasy); 

 
Cocaína/Crack 

Secura da boca, inibição da fome, 
suores, febre, hipertensão (pressão 

alta), arritmias cardíacas, 
irritabilidade, euforia, agressividade, 

tremores e convulsões, delírios e 
alucinações. 

 

Emagrecimento, irritabilidade, delírios 
paranóides (sensação de ser perseguido por 
organizações secretas, etc.) e transtornos do 

humor. A perfuração do septo nasal é uma 
complicação típica do consumo inalado de 

cocaína. A exaustão contínua pode provocar 
desidratação, problemas cardíacos, renais e 

até mesmo a morte 
 

Medicamentos 
Benzodiazepinas 
(Ex: Diazepam, 

Alprazolam, 
Midazolam) 

Diminuição da ansiedade e da 
coordenação motora, do equilíbrio, 

hipotensão (pressão baixa) e 
bradicárdia, 

Emagrecimento, ansiedade, irritabilidade e 
agressividade, grande labilidade emocional, 

depressão, parada respiratória e morte. 

Alucinogénios 
(ex.: LSD) 

Quadros delirantes e alucinantes que 
podem ser prazerosos ou “uma má 

viagem” / “bad trip” em que o 
consumidor tem sensação intensa de 
pânico que podem durar até cerca de 

2 dias. 
Estas reações descontrolados 

provocam ocasionalmente acidentes 
que podem ser mortais. 

Crises psicóticas com delírios e alucinações 
Flash-backs ou períodos efêmeros nos quais 
o ex-consumidor volta a sentir os efeitos do 
consumo até um ano depois de deixar de 

consumir. 

Tabela 08: resumo das ações químicas provocadas pelo uso de spa. FONTE: 

VERNETIKIDES et al. 2002. 

 

3.6 PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS  

A Política de Redução de Danos é uma estratégia da Saúde Pública que 

busca minimizar as conseqüências adversas do consumo de drogas do ponto de 

vista da saúde e dos seus aspectos sociais e econômicos sem, necessariamente, 

reduzir esse consumo (BRASIL, 2003).  

Acredita-se que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Destarte, 

desenvolver ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação voltados 

aos usuários de drogas e suas famílias devem ser viabilizados e garantidos 

(BRASIL, 2003).  
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A abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, 

quando se trata de cuidar de vidas humanas, temos que, necessariamente, lidar com 

as singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. As 

práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta esta 

diversidade. Devem acolher, sem julgamento, o que em cada situação, com cada 

usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, o que pode 

ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua participação e o seu 

engajamento (BRASIL, 2003). 

Aqui a abordagem da redução de danos nos oferece um caminho promissor. 

Porque reconhece cada usuário em suas singularidades, traça com ele estratégias 

que estão voltadas para a defesa de sua vida. A redução de danos oferece-se como 

um método (no sentido de methodos, caminho) e, portanto, não excludente de 

outros. Mas, o método está vinculado à direção do tratamento e, aqui, tratar significa 

aumentar o grau de liberdade, de co-responsabilidade daquele que está se tratando. 

Implica, por outro lado, no estabelecimento de vínculo com os profissionais, que 

também passam a ser co-responsáveis pelos caminhos a serem construídos pela 

vida daquele usuário, pelas muitas vidas que a ele se ligam e pelas que nele se 

expressam (BRASIL, 2003). 
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4 AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 

O Ambulatório de Saúde Mental é um serviço especializado que presta 

assistência, sobretudo às pessoas com transtornos mentais menores (leves a 

moderado) sendo referência para inúmeras consultas em psiquiatria e psicologia. 

Tem por objetivo o tratamento, a reabilitação e reinserção social, como 

também a promoção da saúde mental da população em geral. 

No ambulatório, realizam-se: Atendimento individual, consultas, avaliação 

médica, psicoterapia, orientação, atendimento familiar. O atendimento ao paciente é 

periódico, conforme necessidade do paciente e orientação do profissional e com 

ênfase no acompanhamento familiar. 

O Ambulatório de Saúde Mental vem buscando articulação com as equipes 

da atenção básica e estratégia de saúde da família, no entanto, é necessário 

melhorar a articulação com esses serviços, para que a equipe do ambulatório se 

desloque de seu espaço tradicionalmente institucionalizado e passe a realizar um 

trabalho em conjunto com as equipes básicas (BRASIL, 2007). 

 

4.1 CRITÉRIOS PARA ATENDIMENTO 

- Pacientes voluntários ao tratamento; 

- Interesse e envolvimento do familiar ou responsável; 

- Ausência de indicação para atendimento hospitalar; 

- Continuidade de tratamento da altas hospitalares (Integral e Hospital dia) 

ou dos Caps II e CAPS ad; 

- Casos que não responderam ao tratamento na atenção básica; 

- Casos leves que necessitem somente de psicoterapia; 

- Pacientes crônicos porem estáveis, para avaliação e controle periódico 

(VERNETIKIDES et al. 2002). 

 

4.2 FLUXO 

A porta de entrada dos pacientes no Ambulatório de Saúde Mental são as 

seguintes: 

- Via Divisão de Regulação de Média e Alta Complexidade (antigo CME - 

Central de Marcação Especializada): que agenda pacientes oriundos das Unidades 
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Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família com encaminhamento de 

referência e contra-referência; 

- Via Hospitalar: pacientes oriundos de internações psiquiátricas hospitalares 

com alta melhorada; 

- Via CPM: pacientes que foram atendidos no Centro Psiquiátrico 

Metropolitano e apresentam indicação para ambulatório; 

- Via Caps II e Caps ad: pacientes que realizaram tratamento em caps e 

tiveram alta melhorada são encaminhados para ambulatório de saúde mental para 

manutenção do tratamento, com encaminhamento de referência e contra-referência. 

 

No caso do paciente não apresentar mais indicação para atendimento 

ambulatorial são realizados os seguintes encaminhamentos:  

- CAPS II e CAPS AD: todos os casos graves e quando da necessidade de 

reabilitação e ressocialização; 

- CPM: quando preencher os critérios de internação para Hospital Integral; 

- Unidade Básica de Saúde: quando apresentar estabilidade do quadro e/ou 

outras patologias clínicas. 
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5 FARMÁCIA 

5.1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 

Como está organizado: Os medicamentos comprados são recepcionados na 

CDM (Central de Distribuição de Medicamentos), onde é inspecionado, conferido, 

sendo analisada a condição de transporte, se veio em furgão fechado ao abrigo da 

luz e umidade, é analisada a nota fiscal conferindo a procedência dos mesmos. 

Após são encaminhados à farmácia municipal sede. 

Na farmácia sede é dada entrada no estoque de medicamentos e 

devidamente armazenados em ambiente que atende a todas as exigências das 

BPA- Boas Praticas de Armazenamento. Após o armazenamento adequado, alguns 

lotes são retirados dados baixa do estoque e acondicionados em bins para facilitar a 

dispensação. 

O paciente chegando à farmácia deve estar munido de receitas brancas 

carbonadas ou azuis atualizadas tendo validade de 30 dias após a prescrição 

médica, carteirinha do programa de saúde mental e documento de identificação. 

As receitas são conferidas conforme a prescrição médica, entregue as 

medicações e orientando-os o uso correto das medicações. 

 

5.2 QUANTO ÀS AQUISIÇÕES DOS MEDICAMENTOS 

Os medicamentos são programados através de licitações, sendo duas anuais 

e recurso Municipal através do convênio com o Consórcio Paraná Saúde. 

Estas programações são realizadas trimestralmente por uma planilha online 

do Consórcio Paraná Saúde. 

 

Programação de Medicamentos 

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE 

Ano: 2011 Município: Colombo  

Nº Lote: 5  

Recurso: Municipal  

Data Abertura: 04/05/2011  

Data Fechamento: 13/05/2011  
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Simulação Lote: Fechado  

Total Recurso Financeiro: R$ 124.000.00 

Total Programado: R$ 124.000.00 

Tabela 09: Planilha do Consórcio Paraná Saúde 

 

5.2.1 LISTA DE MEDICAMENTOS PROGRAMADOS  

Códigos Medicamentos Embalagens Preço 

Embalagem 

Quantidades Subtotal 

8-6 Amitriptilina 25 mg cpr. Caixa com  

500 

R$-27,50 400 R$-11.000 

14-14 Biperideno 2 mg cpr. Caixa com 

200 

R$- 7,40 600 R$-4.440 

16-16 Carbamazepina  

200 mg cpr. 

Caixa com 

500 

R$- 17,80 500 R$-8.900 

17-43 Carbonato de lítio 

300 mg cpr. 

Caixa com 

500 

R$- 37,95 140 R$- 5.313 

22-81 Clorpromazina  

25 mg cpr. 

Caixa com 

100 

R$- 6,98 600 R$- 4.188 

27-2 Diazepam 5 mg cpr. Caixa com  

500 

R$- 7,25 200 R$- 1.450 

33-81 Fenitoína 100 mg cpr. Caixa com 

100 

R$- 5,52 520 R$- 2.870 

Tabela 10. 

  

Os medicamentos são programados seguindo o Consumo Médio Mensal 

(CMM) de cada medicamento. 

 

Alguns exemplos de CMM dos medicamentos: 

 Carbamazepina 200 mg cpr - 71.560 cpr. 

 Diazepam 5 mg – 26.478 cpr. 

 Fenobarbital 100 mg cpr - 14.143 cpr. 

 Fluoxetina 20 mg cápsulas – 88.761cpr. 

 

O elenco de Saúde Mental é padronizado seguindo a Relação Nacional de 
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Medicamentos Essenciais (RENAME). A cada inclusão ou exclusão dos 

medicamentos do elenco padronizado, uma Comissão Técnica Multiprofissional da 

SESA discutem a atualização dos mesmos sempre seguindo a RENAME.  

  

5.2.2 EXEMPLO DA EXCLUSÃO DO DIAZEPAM NA FORMA 

FARMACÊUTICA CPR 10 MG: 

 O Diazepam, na sua forma oral, em adultos, é benzodiazepínico indicado 

como adjuvante na anestesia geral (fase de pré-anestésica), no estado de ansiedade 

generalizada e na insônia transitória, em tratamento de curta duração. As doses que 

atendem a estas indicações variam de 2 mg a 10 mg por dia. A sedação pré-

anestésica em criança varia de 0,2mg/kg a 0,3 mg/kg, jamais ultrapassando 10 mg. 

A meia-vida de eliminação é bifásica, sendo a inicial de 7 a 10 horas e a 

secundária de 2 a 6 dias, existindo, portanto, potência de acumulo. No Brasil, o 

diazepam é um dos agentes mais usados em tentativas de suicídio. Em 2007, entre 

34.028 casos registrados de intoxicação humana por medicamentos no país, 15.119 

corresponderam a tentativas de suicídio; e 10.237 casos (30%) aconteceram. Entre 

maiores de 30 anos. Tendo em vista o perfil de utilização do diazepam no país e as 

necessidades posológicas apresentadas, a dose de 5 mg é mais adequada e mais 

segura (RENAME, 2010). 

 

Recomendação: Não inclusão de diazepam na 

forma farmacêutica 10 mg na Rename. 

 

5.3 ELENCO DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL- COLOMBO/PR. 

Nome do Sal Nome Comercial Forma Farmacêutica 

Ácido Valpróico 250mg Depakene Cápsula Gel 

Ácido Valpróico 500 mg Depakene Cápsula Gel 

Ácido Válpróico 50mg/ml Depakene Líquido 

Amitriptilina 25 mg Tryptanol Comprimido 

Biperideno 2 mg Akineton Comprimido 

Carbamazepina 200 mg Tegretol Comprimido 

Carbamazepina 100 mg/5ml Tegretol Líquido 

Carbonato de Lítio 300 mg Carbolitium Comprimido 

Clomipramina 25mg Anafranil Comprimido 
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Clonazepan 2,5mg/ml Rivotril Gotas 

Clomipramina 2 mg Rivotril Comprimido 

Clorpromazina 100mg Amplictil Comprimido 

Clorpromazina 25mg Amplictil Comprimido 

Codeína 30mg Codeína Comprimido 

Diazepam 5mg Valium Comprimido 

Fenitoína 100 mg Hidantal Comprimido 

Fenobarbital 100mg Gardenal Comprimido 

Fenobarbital 40mg/ml Gardenal Solução Oral gts. 

Fluoxetina 20 mg Daforin Cápsula   

Haloperidol 1 mg Haldol Comprimido 

Haloperidol 5 mg Haldol Comprimido 

Haloperidol 2mg/ml Haldol Solução Oral gts. 

Imipramina 25mg Tofranil Comprimido 

Levodopa+ Carbidopa 200+50 mg Parklen Comprimido 

Levodopa+Benserazida 100/25mg Prolopa Comprimido 

Levodopa+Benserazida 200/50mg Prolopa Comprimido 

Levodopa+Benserazida HBS 100/25mg Prolopa Comprimido 

Levomepromazina 25 mg Neozine Comprimido 

Levomepromazina 100 mg Neozine Comprimido 

Levomepromazina 40 mg/ml Neozine Gotas 

Nortriptilina 25 mg Pamelor Comprimido 

Nortriptilina 75 mg Pamelor Comprimido 

Prometazina 25 mg Fenergan Comprimido 

Tiamina 300 mg Benerva Comprimido 

Tioridazina 50 mg Meleril Comprimido 
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6 URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM SAÚDE MENTAL 

Caracteriza-se emergência em saúde mental qualquer alteração de 

pensamento ou do comportamento que necessite de atendimento imediato, devido 

ao risco para o paciente ou para outros. A prioridade do atendimento é acolher a 

demanda e oferecer , além de conter a atitude ameaçadora. 

 

6.1 AVALIAÇÃO INICIAL EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM SAÚDE 

MENTAL 

Na avaliação inicial, o profissional envolvido no atendimento deve se sentir 

seguro para um primeiro contato. Atenção aos próprios sentimentos deve nortear a 

escolha das primeiras medidas.  A qualquer momento que o potencial para agressão 

for suspeitado, mesmo que o atendimento já tenha sido iniciado, o profissional deve 

avaliar a possibilidade de interrompê-lo para chamar alguém que acompanhe o 

procedimento. 

A sala de atendimento não deve conter móveis ou objetos que possam ser 

usados como armas em caso de agressão. O grau de privacidade será determinado 

pelo profissional, que poderá atender a sós, em sala fechada, na presença de 

familiares ou profissionais auxiliares dentro da sala durante a entrevista. 

É importante obter maior número de informações junto a todas as fontes 

disponíveis, familiares, conhecidos ou acompanhantes que trouxeram o paciente. 

Também é relevante perguntar sobre antecedentes de doença ou tratamento 

psiquiátrico, uso de álcool ou outras drogas, sinais de doença física e outras 

circunstâncias que precederam o aparecimento do quadro, proceder ao exame do 

estado mental e avaliação dos dados vitais. 

É importante lembrar que em uma emergência psiquiátrica o paciente pode 

apresentar dados vitais alterados como hipertensão, hipotensão, sudorese, 

hipertemia, vômito entre outros, que devem ser estabilizados no pronto atendimento. 

Após a estabilização dos sintomas clínicos e com a manutenção dos sintomas 

psiquiátricos como alucinação, delírios, agressividade, entre outros, o médico do 

Pronto Atendimento e/ou Unidades de Saúde deverá entrar em contato telefônico 

com C P M  (Centro Psiquiátrico Metropolitano)solicitando a vaga para internamento. 

Esse contato será feito com um profissional médico que fará a regulação e 

autorizará o internamento, através do nº 3264-6462. 
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6.1.1 AGITAÇÃO PSICOMOTORA, AGRESSIVIDADE E SURTO 

PSICÓTICO 

O comportamento agressivo é determinado por múltiplas causas, em que 

interagem fatores, psiquiátricos, sociais e biológicos. Na avaliação do paciente 

potencialmente agressivo deve-se fazer uma abordagem mais protegida e eficaz, 

favorecendo o entendimento dos fatores determinantes, do aspecto psicopatogênico, 

psicológico e situacional. Deve-se ainda observar a postura do paciente, 

inquietação, atitude tensa, volume de voz alto, aceleração e intolerância a 

abordagem, pois estes indicam possibilidade de agitação psicomotora.  

Os quadros psiquiátricos que mais comumente apresentam agressividade 

são: 

 

 Transtornos mentais orgânicos: são aqueles que apresentam 

alterações de consciência, orientação e outras funções cognitivas e de humor. 

Podem apresentar alterações bruscas de comportamentos, e em geral decorrentes 

de delirium, epilepsia, alterações de lobo frontal e temporal e intoxicação/abstinência 

de drogas; 

 Quadros psicóticos agudos: os mais importantes são: a esquizofrenia, 

transtorno afetivo bipolar, episódio de mania e transtorno delirante paranóide;  

 Transtornos de personalidade: anti-social, paranóide, borderline; 

 Quadros de ansiedade generalizada: Podem apresentar episódios de 

PASSOS: 

1.  Avaliação Médica; 
2. Contato com C P M – 3264-6462 ou 3362-5649; 
3. Aguardar retorno de liberação de vaga; 
4. Após liberação o prazo para  contato com o paciente, é de no máximo 

4hs, caso contrário a vaga será perdida; 
5. O paciente deverá ser conduzido direto ao hospital, conforme endereço 

repassado e não para o C P M; 
6. O paciente deve estar acompanhado de um  familiar, munido de 

documentos e cartão SUS. 
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exacerbação da ansiedade, inquietação motora, gemidos incessantes, queixas 

somáticas, irritabilidade.  

 Ataques de pânico: Episódio súbito e intenso de ansiedade com 

sintomas físicos (tremores, taquicardia, dor torácica, sensação de falta de ar ou 

sufocamento, parestesias) associados a medo de morrer, desmaiar ou perder o 

controle. 

 Luto, vítimas de violência, ou reação não adaptativa a um ou mais 

fatores de estresse psicossocial identificáveis. 

 Transtorno conversivo - Situação em que se verifica uma alteração 

funcional na motricidade e/ou sensibilidade do paciente sem que haja um 

comprometimento anatômico que a justifique e sem que haja voluntariedade do 

paciente na produção dos sintomas. Geralmente mimetizam crises convulsivas com 

queda ao chão e hiperatividade motora com grande dramaticidade. Podendo ser 

acompanhada de gritos ou gemidos. Não apresentam os sinais neurológicos 

característicos das crises epilépticas. 

 Transtorno dissociativo - Perturbações de funções neurológicas 

(consciência, memória, identidade, percepção do ambiente) na ausência de 

patologia orgânica. (Ex: amnésia dissociativa, fuga dissociativa). 

 

6.2 FATORES DE RISCO  

- Idade: adolescentes e jovens (15 a 25 anos);  

- Baixo nível sócio-educacional; 

- Maior taxa de re-hospitalização; 

- Comorbidade com transtorno de personalidade anti-social; 

- História de ato violento, assalto, prisões, vítima de violência na infância; 

- Psicológicos: baixa tolerância às frustrações, baixa autoestima, baixa 

tolerância a relações próximas, tendência a mecanismos de dissociação e projeção. 

 

6.3 TENTATIVA OU RISCO DE SUICÍDIO 

Perguntar ao paciente sobre ideação suicida não induz ao suicídio, e pode 

tranquilizá-lo, por perceber que pode falar abertamente de todos os aspectos de sua 

condição. Todos os pacientes com depressão, unipolar ou bipolar, moderada a 
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grave, alem dos episódios mistos, devem ser perguntados aberta e especificamente 

sobre ideação, planos e tentativas de suicídio. 

Idosos têm alto risco de suicídio. O luto e a solidão são os principais motivos 

relatados para considerar suicídio. Aqueles com perdas recentes, principalmente de 

cônjuge, e doenças médicas limitantes e incapacitantes devem ser rastreados 

ativamente para depressão e suicídio. 

 

Ao ser identificado ideação ou tentativa de suicídio, o profissional 

responsável pelo atendimento, em qualquer Unidade de Saúde, deverá 

proceder da seguinte maneira: 

 

1. Preencher a notificação de tentativa de suicídio (APÊNDICE I); 

 

2. Entrar em contato telefônico com o CAPS II para agendamento 

imediato de acolhida; 

 

3. Encaminhar notificação imediatamente para o CAPS II. 

 

6.3.1 CONSIDERAÇÕES NA AVALIAÇÃO DO RISCO DE SUICÍDIO 

 Gênero: masculino (cometem 3x mais suicídios, porém as mulheres 

tentam 4x mais); 

 Idade: adolescentes e adultos jovens (15 a 35 anos); e idosos (> 65 

anos); 

 A desesperança significativa é a principal dimensão psicológica 

associada ao suicídio; 

 Avaliar presença de ideação, intenção ou planejamento suicida; 

 Acesso a métodos para efetuar o suicídio e a letalidade desses meios; 

 Tentativas prévias e a gravidade dos intentos; 

 Avaliar potenciais comportamentos de auto ou heteroagressão, 

incluindo autonegligência; 

 A impulsividade e agressividade podem ser as principais características 

que compõem o comportamento suicida; 

 Presença de abuso de álcool ou outras substâncias; 
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 Adesão ao tratamento ambulatorial; 

 Freqüentes recaídas, pobre controle sintomático, contínuo prejuízo 

funcional ou comorbidade com transtornos ansiosos; 

 Sintomas psicóticos, alucinações de comando ou ansiedade severa; 

 Exacerbação aguda dos sintomas de episódio maníaco ou depressivo 

grave; 

 História familiar de ou exposição recente a suicídio; 

 Presença ou ausência de suporte familiar/social; 

O local de tratamento para o paciente com comportamento suicida é 

determinado pela gravidade do quadro, sistemas de suporte e adesão ao 

tratamento. 

Deve ser inserido em tratamento no CAPS II o paciente com ideação suicida 

aguda/crônica e/ou autolesão com ou sem repercussão clínica grave, mesmo com 

apoio familiar e psicossocial estáveis e/ou acompanhamento psiquiátrico 

ambulatorial já em andamento. 

Sempre que possível, os usuários encaminhados pela urgência clínica 

deverão estar acompanhados por pessoas que possam prestar informações 

relevantes sobre o caso (familiares, vizinhos, amigos, etc). 

 

6.4 PROCEDIMENTOS COM PACIENTES EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

PSIQUIÁTRICA. 

O encaminhamento para internamento em hospital psiquiátrico, conforme 

regulamento a Lei 10.216/01, será sempre responsabilidade profissional médico. As 

vagas nos hospitais são reguladas pelo Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM), e 

pode ser solicitada nos seguintes pontos de atenção: 

 Unidade Básica de Saúde; 

 Pronto Atendimento; 

 CAPS II e AD; 

 Ambulatório de Saúde Mental; 

 

A solicitação da vaga para o paciente em situação de emergência psiquiátrica 

seguirá os seguintes passos: 

 Abordagem ao paciente. 
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 Solicitar a presença de um familiar para acompanhar todos os 

procedimentos. Em alguns casos os pacientes comparecem aos serviços sozinhos, 

e o internamento será possível somente se houver um familiar responsável que o 

acompanhe; 

 Avaliação médica. Caso no momento da ocorrência não tenha um 

profissional médico disponível, as UBS, os CAPS e o Ambulatório devem 

encaminhar o paciente e familiar ao Pronto Atendimento para avaliação médica; 

 Reconsiderando a orientação do item 6.1, é importante lembrar que em 

uma emergência psiquiátrica o paciente pode apresentar dados vitais alterados 

como hipertensão, hipotensão, sudorese, hipertemia, vômito entre outros, que 

devem ser estabilizados no pronto atendimento. Após a estabilização dos sintomas 

clínicos e com a manutenção dos sintomas psiquiátricos como alucinação, delírios, 

agressividade, entre outros, o médico do Pronto Atendimento e/ou Unidades de 

Saúde deverá entrar em contato telefônico com C P M  (Centro Psiquiátrico 

Metropolitano)solicitando a vaga para internamento. 

 Se o usuário atende os critérios para internamento, contatar o CPM 

através dos telefones: (41) 3264-6462 ou (41)3362-5649; 

 Informar ao atendente os dados de identificação do paciente, os 

números de telefone e o nome das pessoas responsáveis pelo paciente; 

 Informar ao médico de plantão o estado clínico e psiquiátrico do 

paciente; 

 Aguardar a liberação da vaga; 

 O paciente e o familiar devem permanecer na unidade que solicitou a 

vaga até a liberação da mesma; 

 O CPM entrará em contato com a unidade responsável ou com o 

familiar responsável informando o local de internamento. Após liberação do leito, o 

prazo para contato é de no máximo 4hs, caso contrário a vaga será destinada a 

outro paciente. Portanto, o familiar responsável deve ser orientado sobre a 

importância de permanecer na unidade e atento para atender a ligação do CPM ou 

da unidade; 

 O paciente deverá ser conduzido direto ao hospital, conforme 

endereço repassado e não para o CPM; 

 No momento do internamento o paciente será atendido somente se 
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estiver acompanhado de um familiar e portando documento de identificação (RG ou 

CNH); 

 Notificar os CAPS II ou AD sobre o internamento, que são os serviços 

de referencia em Saúde Mental. 
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APÊNDICE I 

 

 

 

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 

 

 

NOTIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE SUICIDIO 

 

DADOS DO PACIENTE: 

 

Nome do Paciente:___________________________________________________ 

Nome do Pai:________________________________________________________ 

Nome da Mãe:_______________________________________________________ 

Data de Nascimento:__________________________________________________ 

Estado Civil:_________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Telefone:____________________________________________________________ 

Data da Tentativa:_____________________________________________________ 

Método Utilizado:______________________________________________________ 

Conduta Adotada:_____________________________________________________ 

 

 

Serviço/ Unidade de Saúde: _____________________________________________ 

 

Profissional:__________________________________________________________ 

 

Data:________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 


