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Associação de Apoio aos Portadores de Distúrbios de Ordem Mental
Rua Dona Branca do Nascimento Miranda n°344
Pilarzinho - CEP 82120-340 – Curitiba/Paraná

Curitiba, 18 de março de 2014.
Oficio nº 03/2014
Assunto: Dossiê Ponta Grossa– Saúde Mental

Ilmos Srs. Procuradores,

A Associação de Apoio aos Portadores de Distúrbio de Ordem Mental AADOM - inscrita no CNPJ sob o número 05.129.934/0001-41, vem à presença
de V.S. solicitar providências para reivindicar o cumprimento integral da Política
Nacional de Saúde Mental no município Ponta Grossa, do Estado do Paraná,
considerando que: a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, “institui a
Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde”.
Nossa solicitação prende-se à evidenciação de que os componentes da
Rede de Atenção Psicossocial de Ponta Grossa que não estão de acordo com
o preconizado legalmente, expostos a seguir:
De acordo com o art. 9º da portaria 3.088/11, para a operacionalização
da Rede de Atenção Psicossocial cabe “ao Município, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde: implementação, coordenação do Grupo Condutor
Municipal da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização
com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação
da Rede de Atenção Psicossocial no território municipal”.
O objetivo do material que se apresenta é mostrar um quadro sobre as
práticas de saúde mental do município de Ponta Grossa, apontando algumas
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situações que acreditamos serem de imprescindível apuração pelo Ministério
Público no exercício de sua atribuição.
Enquanto dados demográficos, que guiam a visualização da rede
prevista para atendimento à saúde mental em Ponta Grossa, o site do IBGE 1
apresenta em 2010 o contingente populacional de Ponta Grossa de 311.611
habitantes.

1. IMPLANTAÇÃO DE CAPS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De acordo com aportaria n° 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, os
Centros de Atenção Psicossocial do tipo II e o CAPSad deverão “funcionar no
período de 8 as 18 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da
semana”, podendo ter “terceiro turno funcionando até às 21h”. A portaria em
questão,

ainda,

prevê

a

equipe

mínima

para

trabalho

em

horário

defuncionamento dos CAPS, quais sejam:
CAPS II
•

1 médico psiquiatra;

•

1 enfermeiro com formação em saúde mental;

•

4 profissionais de nível superior de outras categorias

profissionais:

psicólogo,

assistente

social,

terapeuta

ocupacional, pedagogo, professor de educação física ou outro
profissional necessário ao projeto terapêutico;
•

6 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e
artesão;

CAPSad
•

1 médico psiquiatra;

•

1 enfermeiro com formação em saúde mental;

•

1 médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e

acompanhamento das intercorrências clínicas;
1

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=410580
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•

4 profissionais de nível superior de outras categorias

profissionais:

psicólogo,

assistente

social,

terapeuta

ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao
projeto terapêutico;
•

6 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de

enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e
artesão;

A situação é, ainda, mais complexa no que tange à nova Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS), conforme prevista pela portaria 3.088 de 23 de
dezembro de 2011.
Na diretriz da implantação da RAPS, a portaria n° 130 de 26 de janeiro de
2012, impõe que municípios sem retaguarda para acolhimento 24h, como é o
caso do município de Ponta Grossa devem transformar ao menos um CAPSad
em CAPS AD III, o que proporcionaria respaldo aos usuários em momentos de
crise e encaminhamento pronto em caso de urgência. A portaria, ainda, prevê a
implantação de um CAPS AD III para grupo populacional de 200 a 300 mil
habitantes.
Cabe lembrar, ainda, a previsão da implantação do CAPS III para grupos
populacionais acima de 200.000 hab., equipamento este que não existe no
município de Ponta Grossa.
Sendo que a rede de saúde mental de Ponta Grossa, conta, segundo
informações do site da secretária de atenção à saúde (DATASUS), com
somente três Centros de Atenção Psicossocial, um deles tipo CAPSII, CAPSi e
outro tipo CAPSad.

2. CONSULTÓRIOS NA RUA

De acordo com a portaria n° 3.088, de 23 de dezembro de 2011,
que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, são asseguradas no
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componente de Atenção Básica em Saúde as Equipes de Consultório na Rua
(eCR). As eCR são “constituídas por profissionais que atuam de forma
itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação
de rua, considerando suas diferentes necessidades de saúde”.
As Equipes de Consultório na Rua são previstas pela portaria n° 2.488,
de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, e
seu funcionamento é regulamentado pela portaria n° 122, de 25 de janeiro de
2012. De acordo com a portaria n° 122, de 25 de janeiro de 2012, em seu art.
5º, As eCR (Equipes de Consultório na Rua) cumprirão carga horária mínima
de 30 (trinta) horas semanais.
O município de Ponta Grossa tem direito a receber recursos do
Ministério da Saúde para implantação uma eCR de acordo com documento
expedido pela coordenação geral de gestão da atenção básica do Ministério da
Saúde2, contudo o município ainda não se organizou para implantar o
equipamento em sua área de abrangência.
3. UNIDADE DE ACOLHIMENTO

A portaria 3.088/11, em seu art. 6º, IV, a, trata da Atenção
Residencial de Caráter Transitório, estabelecendo a Unidade de Acolhimento
como “ponto de atenção que oferece cuidados contínuos de saúde, com
funcionamento 24 horas, em ambiente residencial, para pessoas com
necessidade decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de ambos os
sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e
demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório.”.
A portaria 121/12 que institui a Unidade de Acolhimento no componente
de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial
estabelece como objetivo da UA:
“oferecer acolhimento voluntário e cuidados contínuos para
pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e
familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e
2

http://189.28.128.100/dab/docs/geral/calculo_equipe_consultorios_na_rua.pdf

5

protetivo”, devendo “garantir os direitos de moradia, educação
e convivência familiar e social” (art.2º, §§1º e 2º), sendo de
responsabilidade do CAPS de referência a “elaboração do
projeto terapêutico singular de cada usuário, considerando a
hierarquização do cuidado e priorizando a atenção em serviços
comunitários de saúde” (art. 3º, § único).

A mesma portaria estabelece em seu art. 4º que as;·.

“Unidades de Acolhimento funcionarão em duas modalidades: I
- Unidade de Acolhimento Adulto - destinada às pessoas
maiores de 18 (dezoito) anos, de ambos os sexos; e II Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil - destinada às crianças
e aos adolescentes, entre 10 (dez) e 18 (dezoito) anos
incompletos, de ambos os sexos”.

As UA Adulto deverão ser referência para Municípios ou regiões com
população igual ou superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes, conforme
preconizado pelo art. 8. As UA Infanto-Juvenil deverão ser referência para
Municípios ou população igual ou superior a 100.000 (cem mil) habitantes,
conforme regulamenta o art. 9.
Segundo informações coletadas, o município de Ponta Grossa tem duas
UA adulto masculino, e a previsão para implantar uma UA feminina e infantil,
porém, vista a importância deste equipamento para dar suporte a questões
emergenciais vivenciadas por usuários de álcool e outras drogas e por sua
família,

este

equipamento

faz-se

de

imprescindível

e

de

urgente

implementação para ambos os sexos, pois atender somente o público
masculino, não está de acordo com a legislação, além da importação da
implementação de uma UA Infanto – juvenil.

4. ATENÇÃO HOSPITALAR
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Considerando a Enfermaria Especializada para atenção às pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas em Hospital Geral e Serviço Hospitalar de
Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas como
pontos de extrema importância da constituição da RAPS.
Considerando a portaria SAS/MS n° 224, de 29 de janeiro de 1992, que
regulamenta o estabelecimento de leitos/unidade psiquiátricas em Hospital
Geral ou especializado e a portaria nº 251/GM, de 31 de janeiro de 2002, que:

“estabelece diretrizes e normas para a assistência hospitalar
em psiquiatria, reclassifica os hospitais psiquiátricos, define e
estrutura, a porta de entrada para as internações psiquiátricas
na rede do SUS e dá outras providências”;

De acordo com a portaria nº 52, de 20 de janeiro de 2004, que “institui o
Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no
SUS – 2004”; e a portaria n° 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que em seu
art. 5° apresenta a Atenção Hospitalar como um dos componentes da Rede de
Atenção

Psicossocial,

operacionalizada

por

meio

das

enfermarias

especializadas:

“para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental
e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas em Hospital Geral” e pelo Serviço Hospitalar de
Referência “para Atenção às pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas”.

A portaria n° 148, de 31 de janeiro de 2012, que regulamenta o Serviço
Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras
drogas, inclui em suas diretrizes a:
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“oferta

de

suporte

hospitalar

para

situações

de

urgência/emergência decorrentes do consumo ou abstinência
de álcool, crack e outras drogas, bem como de comorbidades
psiquiátricas e/ou clínicas advindas da Rede de Atenção às
Urgências, da Rede de Atenção Psicossocial e da Atenção
Básica e ainda; competência da Rede de Saúde local para
regulação do acesso aos leitos”.

Em seu capítulo II, intitulado “Da Implantação do Serviço Hospitalar de
Referência para Atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas”,
determina:
“Art. 8º A implantação do Serviço Hospitalar de Referência para
a atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e
com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool,
crack e outras drogas observará os seguintes requisitos:
I - em Municípios ou Regiões de Saúde com até 100 (cem) mil
habitantes, a implantação do serviço referido no caput depende
da existência de ações de saúde mental na Atenção Básica e
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência; e
II - em Municípios ou Regiões de Saúde com mais de 100
(cem) mil habitantes, a implantação do serviço referido no
caput depende da existência de ações de saúde mental na
Atenção Básica e de CAPS de referência que realize atenção a
pessoas com transtornos mentais e usuários de álcool e outras
drogas.
Parágrafo único. O Serviço Hospitalar de Referência de que
trata este artigo deve ser implantado em Hospitais Gerais,
preferencialmente de natureza pública ou filantrópica, e serão
preferencialmente utilizados também como espaços de atuação
docente assistencial.
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Art. 9º A distribuição dos leitos hospitalares para atenção a
pessoas com sofrimento

ou transtorno mental e com

necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e
outras drogas observará os seguintes parâmetros e critérios:
I - 1 (um) leito de atenção a pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
álcool, crack e outras drogas para cada 23 mil habitantes,
tendo como base a Portaria nº 1.101/GM/MS, de 12 de junho
de 2002;
II - o número de leitos de atenção a pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas não deverá exceder o percentual
de 15% (quinze por cento) do número total de leitos do Hospital
Geral”.

A população do município de Ponta Grossa é de 311.611 habitantes em
2010, o que indica a necessidade de regulamentação de no mínimo 14 leitos
psiquiátricos

em

hospitais

gerais.

Atualmente

o

município,

segundo

informações coletadas, não possui leito psiquiátrico em hospitais gerais, pois
alegam que a gestão do município não é plena, e a responsabilidade é do
governo federal.

5. CENTROS DE CONVIVÊNCIA

Os Centros de Convivência são dispositivos pertencentes à rede de
saúde mental do SUS. De acordo com a portaria nº 396, de 7 de julho de 2005,
os Centros de Convivência e Cultura são equipamentos estratégicos para a
inclusão social das pessoas com transtornos mentais, sendo recomendados
para os municípios com mais de 200.000 habitantes. A portaria 3.088/11 ainda
reconhece o equipamento como integrante da Rede de Atenção Psicossocial.
Estes centros proporcionam convivência entre pessoas com transtorno
mental e/ou dependentes de álcool e outras drogas, junto com pessoas em
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vulnerabilidade e população em geral, através de oficinas de atividades
diversas (teatrais, de música, educativas, etc..).
Vale ressaltar que o equipamento não é novidade! Em 1992 a cidade de
São Paulo já havia estruturado 18 Centros de Convivência em seu município,
na época regulamentados por portaria intersecretarial.
Os Centros de Convivência, além de ofertar convivência, educação e
formação, proporcionam possibilidades à população vinculada à saúde mental,
para reorganizar sua vida. Vários usuários de álcool e outras drogas relatam
dificuldades em participar de espaços sociais, com receio de recair haja vista
que a doença é redicivante.
Enfatizamos a necessidade da implantação deste equipamento em
Ponta Grossa face ao que determina a Lei 10.216/01 que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais (art;2º,
parágrafo único, incisos I à IX). De acordo com o exposto é necessária a
implantação de um Centro de Convivência e Cultura no município de Ponta
Grossa, visto que apresenta uma população com mais de 200 mil habitantes,
como determina a portaria.
6. MATRICIAMENTO

O matriciamento é uma forma de trabalho que permite a integração entre
todos os níveis de atenção à saúde (primário, secundário e terciário), com
diversos setores e secretarias do Município, com o objetivo de que o cidadão
tenha atenção integral à sua saúde, em todos os âmbitos (físico, psíquico,
social). Esse método possibilita articular todos os equipamentos da Rede de
Atenção Psicossocial com a Unidade Básica de Saúde.
No que tange ao matriciamento, vale destacar a portaria nº 3.088/11, que
institui a Rede de Atenção Psicossocial, e consta, para garantir a ação de
matriciamento na Rede:
“Art. 3º São objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial:
III - garantir a articulação e integração dos pontos de atenção
das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por

10

meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da
atenção às urgências.
VIII - regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais
da Rede de Atenção Psicossocial;
Art. 6º São pontos de atenção da Rede de Atenção
Psicossocial
na atenção básica em saúde os seguintes serviços:
§ 2º O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vinculado à
Unidade Básica de Saúde, de que trata o inciso I deste artigo, é
constituído por profissionais de saúde de diferentes áreas de
conhecimento, que atuam de maneira integrada, sendo
responsável por apoiar as Equipes de Saúde da Família, as
Equipes de Atenção Básica para populações específicas e
equipes da academia da saúde, atuando diretamente no apoio
matricial e, quando necessário, no cuidado compartilhado junto
às equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o Núcleo de Apoio à
Saúde da Família está vinculado, incluindo o suporte ao
manejo de situações relacionadas ao sofrimento ou transtorno
mental e aos problemas relacionados ao uso de crack, álcool e
outras drogas”.

Ainda sobre matriciamento, a portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012,
que redefine o CAPSad lll, trata como sendo obrigação deste serviço:
“Art. 5º O CAPS AD III observará as seguintes características
de funcionamento: XVI - realizar ações de apoio matricial na
Atenção Básica, no âmbito da Região de Saúde de seus
usuários, compartilhando a responsabilidade com os demais
pontos de atenção da Região de Saúde;”.

Em suma, segundo a portaria 3.088, os serviços da rede de atenção
psicossocial, devem funcionar de forma articulada com a Unidade Básica de
Saúde e com o Centro de Atenção Psicossocial, sendo este o serviço de
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referência do usuário, conforme consta na portaria:
“Art. 7º O ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial
na atenção psicossocial especializada é o Centro de Atenção
Psicossocial.
§ 3º O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial,
é

desenvolvido

por

intermédio

de

Projeto

Terapêutico

Individual, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e
sua família, e a ordenação do cuidado estará sob a
responsabilidade do Centro de Atenção Psicossocial ou da
Atenção Básica, garantindo permanente processo de cogestão
e acompanhamento longitudinal do caso.
§ 3º Os serviços de que trata o inciso II deste artigo funcionam
de forma articulada com:
I - a atenção básica, que apoia e reforça o cuidado clínicogeral
dos seus usuários; e
II - o Centro de Atenção Psicossocial, que é responsável pela
indicação do acolhimento, pelo acompanhamento especializado
durante este período, pelo planejamento da saída e pelo
seguimento do cuidado, bem como pela participação de forma
ativa da articulação intersetorial para promover a reinserção do
usuário na comunidade”.

Face ao exposto, sublinhada a importância da estratégia gerencial do
matriciamento, ressalta-se aqui a necessidade do funcionamento adequado do
matriciamento no município de Ponta Grossa.
7. EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA

A Unidade Básica de Saúde, como ponto de atenção da Rede de
Atenção Psicossocial tem a responsabilidade de: desenvolver ações de
promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais,
ações de redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades
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decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, havendo a necessidade
de compartilhar as informações, sempre que necessário, com os demais
pontos da rede; possuir equipe multiprofissional (Equipe de Saúde da Família)
composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da
família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou
especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes
comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta composição, como parte
da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião dentista
generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde
Bucal; e contar com número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que
deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um
máximo de 750 (setecentos e cinquenta) pessoas por ACS e de 12 (doze) ACS
por Equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo
recomendado de pessoas por equipe. (PORTARIA nº 2.488, DE 21 DE

OUTIBRO DE 2011).
Com o intuito de facilitar os princípios do acesso, do vínculo, da
continuidade do cuidado e da responsabilidade sanitária e reconhecendo que
existem diversas realidades sócio-epidemiológicas, diferentes necessidades de
saúde e distintas maneiras de organização das UBS, recomenda-se:
Para UBS com Saúde da Família em grandes centros urbanos,
recomenda-se o parâmetro de uma UBS para no máximo 12.000 (doze mil)
habitantes, localizada dentro do território, garantindo os princípios e diretrizes
da Atenção Básica.
Quanto as Equipe Saúde da Família, de acordo com a portaria nº 2.488
de 21 de outubro de 2011:
“III – cada equipe de saúde da família deve ser responsável
por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada
3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta
definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe
considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele
território, sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade
menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe;
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IV - cadastramento de cada profissional de saúde em apenas
01 (uma) ESF, exceção feita somente ao profissional médico
que poderá atuar em no máximo 02 (duas) ESF e com carga
horária total de 40 (quarenta) horas semanais; e
São características do processo de trabalho das equipes de
Atenção Básica:
VII - desenvolver ações educativas que possam interferir no
processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento
de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade
de vida pelos usuários;
X - desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e
redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de uma
atenção integral;
XI - apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do
controle social”.

São atribuições comuns a todos os profissionais da Atenção Básica:

“I - participar do processo de territorialização e mapeamento da
área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e
indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
III - realizar o cuidado da saúde da população adscrita,
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando
necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários
(escolas, associações, entre outros);
V - garantir da atenção a saúde buscando a integralidade por
meio da realização de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia
de atendimento da demanda espontânea, da realização das
ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;
São atribuições comuns a todos os profissionais da Atenção
Básica:
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VIII - responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de
atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;
IX - praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos
sociais que visa propor intervenções que influenciem os
processos de saúde doença dos indivíduos, das famílias,
coletividades e da própria comunidade;
X - realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o
planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da
utilização dos dados disponíveis;
XVI - promover a mobilização e a participação da comunidade,
buscando efetivar o controle social”.

Cabe lembrar, que o número de ESF recomendado é de 1 ESF a cada
três 3.000 hab., sendo indicado para o município de Ponta Grossa 104 ESF, e
o numero máximo é de 1 ESF a cada 4.000 hab., contabilizando 78 ESF
necessárias para Ponta Grossa. Porém, o total existente é de 53 ESF, sendo
35 ESF, 5 ESF_M1, 6 ESF_M2, 1 ESF QUILOMBOLA ASSENTADO, 3
ESFTIPOIV, 1 ESFTIPOIVSBMI, 1 ESFTIPOIVSBMII e 1 ESFSB_M1, não
estando assim, o município de acordo com a legislação.
Ainda, quanto aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), dos
quais tratam as portarias GM n. 154, de 24 de janeiro de 2008, n. 2.488, de 21
de outubro de 2011 e n. 3.124, de 28 de dezembro de 2012, foram criados com
o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica,
bem como sua resolubilidade.
Os NASF são constituídos por equipes compostas por profissionais de
diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e
apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de
Atenção Básica para populações específicas, compartilhando as práticas e
saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes,
atuando diretamente no apoio matricial às equipes da(s) unidade(s) na(s)
qual(is) o NASF está vinculado e no território destas equipes.
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Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como
serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre
acesso para atendimento individual ou coletivo (estes, quando necessários,
devem ser regulados pelas equipes de atenção básica). Devem, a partir das
demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes, atuar de forma
integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus serviços (ex.: CAPS, CEREST,
Ambulatórios Especializados etc.) além de outras redes como SUAS, redes
sociais e comunitárias.

“I - A modalidade NASF 1 deverá ter uma equipe formada por
uma composição de profissionais de nível superior que reúnam
as seguintes condições:
a) a soma das cargas horárias semanais dos membros da
equipe deve acumular no mínimo 200 (duzentas) horas
semanais;
b) nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor
que 20 (vinte) horas; e
c) cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter no
mínimo 20 (vinte) horas e no máximo 80 (oitenta) horas de
carga horária semanal.
II – Cada NASF 1 deverá estar vinculado a no mínimo 5 (cinco)
e a no máximo 9 (nove) Equipes Saúde da Família e/ou
equipes de Atenção Básica para populações específicas
(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais);
III - A modalidade NASF 2 deverá ter uma equipe formada por
uma composição de profissionais de nível superior que reúnam
as seguintes condições:
a) a soma das cargas horárias semanais dos membros da
equipe deve acumular no mínimo 120 (cento e vinte) horas
semanais;
b) nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor
que 20 (vinte) horas; e
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c) cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter no
mínimo 20 (vinte) horas e no máximo 40 (quarenta) horas de
carga horária semanal.
IV – Cada NASF 2 deverá estar vinculada a no mínimo 3 (três)
e a no máximo, 4 (quatro) Equipes Saúde da Família e/ou
Equipes de Atenção Básica para populações específicas
(consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais);
V - A modalidade NASF 3 deverá ter uma equipe formada por
uma composição de profissionais de nível superior que reúnam
as seguintes condições:
a) a soma das cargas horárias semanais dos membros da
equipe deve acumular no mínimo 80 (oitenta) horas semanais;
b) nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor
que 20 (vinte horas); e
c) cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter no
mínimo 20 (vinte) horas e no máximo 40 (quarenta) horas de
carga horária semanal.
VI – Cada NASF 3 deverá estar vinculado a no mínimo 1 (uma)
e no máximo 2 (duas) Equpes Saúde da Família e/ou Equipes
de Atenção Básica para populações específicas (consultórios
na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) agregando-se de modo
específico ao processo de trabalho das mesmas, configurandose como uma equipe ampliada”.

Assim, com base nos dados populacionais da regional de saúde em
questão, é possível prever o número correto de equipes NASF e seus tipos,
que podem existir, pois, NASF III é o que atua com um mínimo de uma ESF,
sendo assim, municípios com a partir de 3.000 (três mil) habitantes podem
contar com equipe NASF III em sua ESF.
Além disso, quanto ao cumprimento da legislação, deve-se atentar para
o quadro de profissionais que podem fazer parte das equipes NASF, dentre
eles: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de
Educação Física;

Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico
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Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra;
Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico
Internista (clinica médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Profissional
com formação em arte e educação (arte educador); Profissional de saúde
sanitarista.
Segundo informações coletadas no site DATASUS (CNES) o município
de Ponta Grossa não possui o NASF 1. No entanto para respeitar o
cumprimento integral das portarias ministeriais, deveria ser reservado o
contingente de 78 ESF, o que resultaria na necessidade de um mínimo de
9 equipes NASF no município.

8. COMPONENTE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL EM PONTA
GROSSA

De acordo com a portaria n° 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que
institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Constitui-se como um dos objetivos da Rede de Atenção Psicossocial:
“Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na
sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia solidária”.
Elemento fundamental da Rede de Atenção Psicossocial para o alcance
deste objetivo é o componente da Reabilitação Psicossocial, composto por
iniciativas

de

geração

de

trabalho

e

renda/empreendimentos

solidários/cooperativas sociais.
A portaria nº 132, de 26 de janeiro de 2012, prevê ainda incentivo
financeiro do Ministério da Saúde para iniciativas voltadas a gerar trabalho e
renda aos usuários dos serviços de saúde mental. Para a concessão do
incentivo, o ente federado deve desenvolver programa de reabilitação
psicossocial que obedeça os seguintes critérios:
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“ I - estar inserido na Rede de Atenção Psicossocial;
II - estar incluído no Cadastro de Iniciativas de Inclusão Social
pelo Trabalho (CIST) do Ministério da Saúde; e
III - ter estabelecido parceria com Associações de Usuários,
Familiares

e

Técnicos,

Cooperativas,

Incubadoras

de

Cooperativas ou Entidades de Assessoria e Fomento em
Economia Solidária para apoio técnico e acompanhamento dos
projetos”.

Esta previsão legal do Ministério da Saúde não apresenta-se
despropositada. Com tais previsões legislativas, procura-se evitar a captação
de recurso e seu mal uso, muitas vezes destinado a outras finalidades e sem
envolvimento de ações concretas para geração de trabalho e renda aos
indivíduos vinculados ao campo da saúde mental. Com a aplicação concreta
destes critérios espera-se fortalecer as iniciativas de geração de trabalho e
renda e, com isso, fortalecer indivíduos segregados, por conta de sua doença,
do mercado formal de trabalho e destinados à impossibilidade de geração de
renda e auto-proteção de sua saúde.
Com isso, acreditamos ser importante, para garantir o cumprimento
integral da portaria que se apresenta. Informações sobre:

1.

Número e endereçamento das iniciativas de geração de trabalho e

renda destinadas as pessoas com transtornos mentais no território de Ponta
Grossa;
2.

Declaração da gestão da área da Saúde Mental do município

indicando a captação ou não do recurso ministerial advindo da portaria 132 de
26 de janeiro de 2012 ou da portaria nº. 1.169/GM/MS de 7 de julho de 2005;
3.

Declaração da Instituição organizadora da(s) iniciativa(s) de

geração de trabalho e renda constando:

i.

Nome do grupo, seus objetivos, produtos confeccionados,
forma de venda dos produtos e número de usuários vinculados;
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ii.

Profissional de referência do grupo; cuja assinatura será
necessária para o devido aval das informações solicitadas.

iii.

Destino do dinheiro gerado pelo grupo;

iv.

Média dos últimos meses do dinheiro gerado pela iniciativa

a seus participantes.
v.

Existência ou não de parcerias com Associações de

Usuários, Familiares e Técnicos, Cooperativas, Incubadoras de
Cooperativas ou Entidades de Assessoria e Fomento em
Economia Solidária para apoio técnico e acompanhamento dos
projetos;
vi.

Informes sobre a inclusão ou não dos devidos programas

de reabilitação psicossocial no Cadastro de Iniciativas de
Inclusão Social pelo Trabalho (CIST) do Ministério da Saúde;
vii.

Previsão de implementação, caso ainda não haja, dos

serviços e ações preconizados pelo componente Reabilitação
Psicossocial da Rede de Atenção Psicossocial de Ponta
Grossa.

9. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM SAÚDE MENTAL

No início do século XX algumas experiências deram origem aos
embriões do que seria conhecido no final da década de 1970 como
Acompanhamento Terapêutico1,2.
Em cenário mundial, alguns atendimentos individuais a pessoas com
transtorno mental transpuseram a dureza institucional, tendo como foco a
intervenção no acompanhamento do usuário em seu cotidiano. Estas iniciativas
receberam

diferentes
2

denominações:
3

amigo

qualificado,

atendente

4

terapêutico , atendente psiquiátrico , auxiliar psiquiátrico . Embora realizadas
em diferentes países e com propostas e estruturas de funcionamento
diversificadas, tais atendimentos possuíam, contudo, como campo de
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confluência, acompanhamentos próximos que transpunham os limites físicos
institucionais.
No Brasil, a prática do AT teve início na década de 1960 tendo como
pioneiras a cidade de Porto Alegre e, em seguida, Rio de Janeiro e São Paulo5.
O termo Acompanhamento Terapêutico surgiu no final da década de 1970,
sendo delineado com maior propriedade a partir da década de 19802.
Sob a égide dos ideais da Reforma Psiquiátrica, o AT destaca-se
enquanto dispositivo que apresenta direcionamento precípuo junto às
demandas singulares dos usuários, expandindo suas ações de maneira a
intervir e proporcionar suporte ao usuário e família, com o respaldo nas
potências do território, do cotidiano, relações e afetos3, 5.
Tal dispositivo, como visto, não é novidade. Nogueira12 e Silva et al.7
apresentam, respectivamente, a estruturação dos serviços de AT em Betim e
Belo Horizonte e em Salvador.
Em Betim, o serviço de AT “...foi implantado por uma parceria entre as
instituições de saúde pública e de saúde mental, como o Cersam (Centro de
Referência de Saúde Mental), a Moradia Protegida de Betim, além da
instituição acadêmica PUC Betim”. 2
Em Belo Horizonte, a autora remonta histórico bastante interessante da
utilização do AT na cidade, conduzindo o leitor até a apresentação do
Programa de Desospitalização Psiquiátrica (PDP) “implantado pela Prefeitura
de Belo Horizonte, juntamente com a implantação das Moradias Protegidas, do
uso do dispositivo clínico AT e das parcerias com as universidades” 2.
Nogueira2 refere que um estágio extracurricular de AT foi estruturado
pelo curso de Psicologia no Centro Universitário Newton Paiva enquanto
projeto de extensão, em parceria com “... a rede de saúde mental do Município
de Belo Horizonte e o PDP”. O poder público, na oportunidade, investiu na
parceria pela concessão de bolsas para estudantes de graduação.
Ao todo, 20 bolsas foram custeadas para o desenvolvimento desse
estágio exercido por alunos que cursavam a disciplina de
Psicopatologia, ministrada por Guerra. A bolsa equivalia a 20 horas
semanais de estágio. Inicialmente o acompanhamento terapêutico
acontecia dentro dos hospitais psiquiátricos, onde os acompanhantes
terapêuticos encontravam dificuldades das mais diversas, a maioria
delas de ordem institucional. Em um segundo momento do tratamento,
o AT acontecia na rua, na própria casa e, ou, serviço do paciente, ou
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em alguma atividade de lazer proposta com a finalidade de reinserção
social. A indicação era feita para usuários da rede pública de saúde
mental, com longo período de internação e que estavam, pelo PDP,
voltando para suas residências ou, em alguns casos, para serviços
residenciais terapêuticos2

Silva et al.7, por sua vez, descrevem a estrutura formativa “do Programa
de Intensificação de Cuidados a Pacientes Psicóticos (PIC) do Hospital
Especializado Mário Leal (HEML), em Salvador, Bahia”. Segundo os autores,
O Programa de Intensificação de Cuidados (PIC) surgiu para se
contrapor ao pensamento comumente presente de que, entre os que
demandam assistência psiquiátrica, existem algumas pessoas que, em
função da gravidade dos seus casos, precisam ser internadas,
apostando diversamente nos investimentos de cuidados humanos
como único recurso capaz de produzir transformações efetivas na
vida dessas pessoas, manejando um conjunto de atitudes para que
elas possam não precisar da internação. E, assim, instaura-se um
debate entre a intensificação de cuidados e a necessidade do
internamento: alguns pacientes necessitam de cuidados intensivos,
uma vez que seus casos são muito graves e isso requer uma atenção
diferenciada. 17

O PIC, implantado em 2004, estruturalmente contava com estágios
curriculares e atividades de extensão, advindos “... de uma parceria entre o
curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o de Terapia
Ocupacional da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)” 7.
Para além, resultados bastante proveitosos podem ser citados no que
tange ao PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO
PORTADOR DE SOFRIMENTO MENTAL INFRATOR (PAI-PJ), implantado no
ano de 2000 em Minas Gerais. O PAI-PJ conta com equipe interdisciplinar e
estrutura atenção a pessoas com transtorno mental com histórico de infração à
justiça. O Programa, utilizando-se da prática do Acompanhamento Terapêutico,
aliado ao acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais e assistentes
jurídicos, apresenta como resultados, em 10 anos de realização, a inexistência
de reincidência na prática de crimes hediondos pelos usuários acompanhados,
somente 2% tiveram reincidência relativa a crimes de menor potencial ofensivo
e contra o patrimônio.
Ao que se apresenta, afirmamos a potencialidade do acompanhamento
terapêutico enquanto dispositivo ímpar para proporcionar suporte às práticas
em saúde direcionadas aos usuários dos serviços de saúde mental e seus
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familiares. Ainda, vale frisar o texto da lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001, a
qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, que,
em seu artigo segundo, cita:
Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer
natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão
formalmente cientificados dos direitos enumerados no
parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de
transtorno mental:
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde,
consentâneo às suas necessidades;
É urgente, logo, a necessidade de organização do poder público para
organizar parcerias que tornem concreta a implantação do Acompanhamento
Terapêutico no município de Ponta Grossa para que a lei 10.216/01 possa ser
cumprida em sua íntegra e, com isso, os usuários dos serviços de saúde
mental e seus familiares possam receber pleno suporte das ações públicas.
Tal operacionalização pode se dar por meio de parcerias pela concessão
de bolsas de estudo/extensão para estudantes de Universidades/faculdades,
ou mesmo pela criação de Programa de Acompanhamento Terapêutico próprio
do município, seja com contratação profissional ou mesmo por meio de
fomento à parceria com Associações/ONGs.
Para proporcionar suporte à gestão do município, o ANEXO I apresenta
a listagem de faculdades de cursos de saúde/assistência social da região e
docentes que poderão estabelecer a quista parceria.
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