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RESUMO 

A região de Sorocaba/SP concentrou entre a década de 60 e 2012, o maior 

número de leitos psiquiátricos do país, ocupados principalmente por pacientes de 

longa permanência. Embasado nos preceitos da Reforma Psiquiátrica Brasileira e 

motivado por denúncias de maus tratos, em dezembro de 2012 a assinatura de um 

Termo de Ajustamento de Conduta1 determinou a desinstitucionalização de todas as 

pessoas internadas juntamente com a reestruturação da Rede de Atenção 

Psicossocial.  

A partir da Portaria 3088/2011, que incluiu a Atenção Primária como um dos 

principais pontos da Rede, fizeram-se necessárias adequações para que o 

atendimento em saúde mental nestes serviços fosse possível e eficaz. O 

matriciamento veio como a principal ferramenta sugerida pelo Ministério da Saúde 

para esta construção.  

Esta pesquisa tem por objetivos demonstrar a relação entre o matriciamento 

em Saúde Mental na Atenção Primária e a melhora na resolutividade dos casos e 

conhecer a opinião das equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) após o 

matriciamento, no sentido de compreender melhor as necessidades dos usuários 

com sofrimento mental. Trata-se de estudo observacional, transversal e exploratório, 

de abordagem quanti-qualitativa. As informações foram coletadas por meio de 

questionário semiestruturado de múltipla escolha, contendo também questões 

abertas, validado por um Comitê de cinco especialistas e aplicado a 36 profissionais 

de saúde de quatro das trinta e uma UBS de Sorocaba/SP, após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 

PUC-SP. Foi utilizado o método de análise de conteúdo de Laurence Bardin para 

análise das respostas às perguntas abertas. A pesquisa mostrou que o apoio 

matricial melhora a resolutividade dos problemas relacionados à Saúde Mental nas 

UBS e, na opinião dos participantes, oferece maior satisfação nesta resolução, por 

melhor compreensão dos casos atendidos e pela oportunidade de discutir os casos 

com as equipes de matriciamento, apesar de apontar obstáculos a serem vencidos. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental; Hospitais Psiquiátricos; Matriciamento; Atenção 

Primária à Saúde; Capacitação em Serviço. 



 
 

ABSTRACT 

The region of Sorocaba/SP concentrated between the 1960s and 2012, the 

largest number of psychiatric beds in the country, mainly occupied by long-term 

patients. Based on the precepts of the Brazilian Psychiatric Reform and motivated by 

denunciations of ill-treatment, in December 2012, the signing of a Conduct 

Adjustment Agreement determined the deinstitutionalization of all persons interned 

together with the restructuring of the Psychosocial Care Network. 

From the GM Ordinance 3088/2011, which included the Primary Care as one 

of the main points of the PCN, there have been several changes and adjustments 

necessary for the mental health care in these services would be possible and 

effective. The Matrix Support came as the main tool suggested by the Ministry of 

Health for this construction.  

This research aims to demonstrate the relationship between the matrix support 

in mental health in primary care and the improvement in solving cases, and know the 

opinion of the BHU teams after the matrix support in order to better understand the 

needs of users with mental suffering. This is an observational, cross-sectional and 

exploratory study with a quanti-qualitative approach. Information collection were 

obtained through a semi-structured questionnaire with open questions validated by 

an expert committee of 5 specialists and applied to 36 health professionals from four 

of the thirty-one BHU of Sorocaba/SP, after approval by The Ethics Committee of 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde of PUC-SP. A Laurence Bardin content 

analysis method was used for open questions analysis. The research showed that 

the matrix support improves the resolution of the problems related to Mental Health in 

the BHU and in the opinion of the participants offers greater satisfaction to the team 

in this resolution, for a better understanding of the cases attended, and for the 

opportunity to discuss the cases with the matrix support teams, despite pointing 

obstacles to be overcome. 

 

Keywords: Mental Health; Psychiatric Hospitals; Matrix Support; Primary Health 

Care; Training in Service. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1  Motivação para a pesquisa 

No município de Sorocaba, muitas mudanças ocorreram na área da saúde 

mental em curto espaço de tempo e tive a oportunidade de vivenciá-las porque 

trabalho na rede pública e privada como psiquiatra desde 1985.   

Desde minha formação, participei intensamente desta história, e pude 

testemunhar grande parte dela. Estive nas Conferências e Congressos de Saúde 

Mental desde o ano 2000. Tive a oportunidade de trabalhar nos hospitais: Jardim 

das Acácias, Mental e Teixeira Lima, também no Ambulatório Municipal de Saúde 

Mental e num dos Centros de Atenção Psicossocial para usuários de Álcool e outras 

Drogas (CAPS AD) de Sorocaba; na Clínica Psiquiátrica de Salto de Pirapora e num 

Centros de Atenção Psicossocial II (CAPS II) de Votorantim. Fui Coordenadora de 

Saúde Mental em Sorocaba de 2010 a 2014, e desde então, até o final de 2016 atuei 

na articulação e no apoio matricial em saúde mental na atenção primária. 

Em 2011 denúncias de maus tratos e tratamento inadequado aos pacientes 

internados nos hospitais psiquiátricos de Sorocaba/SP e região motivaram 

discussões que culminaram com a assinatura de um Termo de Ajustamento de 

Conduta1 - TACI.  

A partir deste Termo, assinado entre a Secretaria Municipal de Saúde, o 

Ministério Público Estadual e o Ministério da Saúde (MS), datado de 18 de dezembro 

de 2012; bem como com a reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

que passou a incluir as Unidades Básicas de Saúde (UBS), a partir da edição da 

Portaria 3088/20112 a demanda de atendimentos psiquiátricos na Atenção Primária 

à Saúde (AP) aumentou muito. Por sua vez, as equipes de trabalho, quer por 

desconhecimento ou por falta de experiência, não se sentiam seguras e nem 

adequadamente preparadas para o manejo das questões relacionadas à saúde 

mental.  

Este TAC determinou a obrigação de:  

“promover ações de articulação para desinstitucionalização dos pacientes 
psiquiátricos, formação de rede de atendimento, credenciamento dos 

                                            

I  “... um método alternativo à solução de conflitos nos quais estejam inseridos 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quer na fase pré-processual (inquérito civil), 
quer na processual, ou seja, quando já há ação civil pública em andamento." 3 
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serviços e ações de educação permanente para atenção psicossocial, no 
prazo de três anos, que devem ser executadas preferencialmente pelos 
municípios, sob colaboração, fiscalização e auxílio financeiro do Ministério 
da Saúde e da Secretaria do Estado de São Paulo”.1 
 

Assim foi que, pela necessidade de atender a um instrumento jurídico, e 

resolver os sérios problemas levantados, colocou-se como premência a 

desinstitucionalização, e o preparo desta situação mostrou-se de difícil execução 

tendo em vista os vários hospitais aqui estabelecidos e a cultura histórica de que 

este era o caminho mais adequado. Assim, entende-se porque esta situação trouxe 

resistências ainda maiores e naturais a quaisquer processos de mudança. 

O Apoio Matricial ou matriciamento surgiu como ferramenta de gestão 

sugerida pelo Ministério da Saúde (MS) para a articulação entre a saúde mental e a 

AP, identificando suas fragilidades e potencialidades, para auxiliar na 

descentralização e regionalização visando a melhor solução dos problemas. No 

entanto, para que esta rede se constitua em resposta positiva na assistência, há que 

os profissionais envolvidos entendam a importância de seus papéis neste processo.4 

Entende-se por Apoio Matricial em saúde aquele que objetiva assegurar 

retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a 

problemas de saúde, de maneira personalizada e interativa. Opera com o conceito 

de núcleo e de campo onde um especialista com determinado núcleo, apoia 

especialistas com outro núcleo de formação, objetivando a ampliação da eficácia de 

sua atuação. “Trata-se de uma metodologia de trabalho complementar àquela 

prevista em sistemas hierarquizados, a saber: mecanismos de referência e contra 

referência, aplicação de protocolos e estabelecimento de centros de regulação. O 

Apoio Matricial pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte 

técnico-pedagógico às equipes de referência”.4 

O matriciamento pode garantir o acesso ao atendimento a pessoas que se 

encontram à margem do sistema de saúde, desassistidas, sem possibilidades de um 

atendimento especializado. A utilização da UBS como porta de entrada do sistema 

pode prover um atendimento qualificado, não sendo necessária a referência ao 

serviço especializado.5 

 Ocorre que, no município de Sorocaba, a partir do segundo semestre de 

2014, devido a alterações na estrutura da RAPS determinadas pela coordenação 

municipal de saúde mental, que propôs uma mudança na forma de gestão e de 

funcionamento dos equipamentos de atenção à saúde mental, houve rápida extinção 
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dos serviços especializados. Desta forma, os profissionais que deveriam compor 

essas equipes destinadas a oferecer o apoio matricial não tiveram a oportunidade de 

ser preparados ou capacitados, e não sabiam como este trabalho deveria ser 

realizado, gerando insegurança pelas mudanças que viriam. Na ocasião eu era uma 

das profissionais integrantes deste grupo, e posso afirmar, com legitimidade, que foi 

desta forma que ocorreu. Assim, neste panorama de transformações e incertezas, 

dependente intimamente do diálogo qualificado dos atores locais, fossem eles 

gestores ou trabalhadores, o atendimento da saúde mental na atenção primária 

tornou-se um grande desafio a ser enfrentado.    

Concomitante ao início da implantação do matriciamento, outras mudanças 

importantes ocorreram em Sorocaba/SP. Segundo dados fornecidos pela Secretaria 

da Saúde, (e constantes no site do Portal do Ministério da Saúde6) a cobertura 

populacional pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) que desde 1997 era de 

23,27%, com 14 equipes divididas em 5 unidades, a partir de abril de 2014 teve uma 

expansão, chegando a 22,40% em outubro do mesmo ano, com 44 equipes 

divididas em 13 unidades. Para que esta expansão ocorresse, o município aderiu ao 

programa Mais Médicos do Governo Federal7 e recebeu 40 médicos que foram 

distribuídos naquelas UBS. Esta transformação das unidades, que antes eram 

tradicionais, foi bastante impactante, pois alterou completamente sua forma de 

funcionamento habitual devido ao enfoque característico das unidades de ESF, com 

o trabalho das equipes mais próximo da população e da comunidade por meio dos 

agentes comunitários de saúde.  

O Dr. José Manoel Amadio GuerreroII, em entrevista, informou que desde 

2013, através de uma Lei Municipal8, as Unidades Básicas de Saúde foram 

agrupadas em Regionais de acordo com perfil epidemiológico semelhante e 

contiguidade do território, sendo a Regional Leste formada pelos colegiados Leste 

(ESF Cajuru, UBS Éden, ESF Aparecidinha, ESF Brigadeiro Tobias e ESF Sabiá) e 

Centro-Sul (UBS Santana, UBS Hortência, UBS Barcelona, UBS Haro e UBS 

Escola); a Regional Norte formada pelos colegiados Norte (ESF Habiteto, ESF 

Vitória Régia, ESF Paineiras, ESF Ulisses Guimarães e UBS Laranjeiras) e Centro-

                                            
II Dr. José Manoel Amadio Guerrero é médico clínico, formado em 1990 pela PUC/SP, 

CREMESP: 69.929, mestre profissional pela PUC/SP, especialista em Gestão dos Serviços Públicos 
de Saúde, especialista em administração pública, especialista em saúde pública, docente da PUC/SP 
em Práticas de atenção à saúde e atual assessor em planejamento e gestão da Secretaria Municipal 
de Sorocaba/SP. 



16 
 

Norte (UBS Nova Sorocaba, UBS Fiore, UBS Angélica, UBS Mineirão e UBS Maria 

do Carmo) e a Regional Oeste unindo os colegiados Noroeste (ESF São Bento, UBS 

São Guilherme, ESF Nova Esperança, ESF Barão, ESF Lopes de Oliveira e UBS 

Maria Eugênia) e Sudoeste (UBS Sorocaba I, ESF Wanel Ville, UBS Simus, ESF 

Cerrado e UBS Marcia Mendes), de modo que cada colegiado compreende 5 UBS, 

com exceção do colegiado Noroeste que possui 6 unidades, totalizando as 31 UBS 

do município. (Figura 1) 

Figura 1 - Regionalização de Sorocaba 

 

Fonte: Secretaria da Saúde de Sorocaba 

 

Para apoio às unidades de ESF também começaram a se estruturar os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)6, e atualmente estão em 

funcionamento e credenciadas pelo Ministério da Saúde duas equipes compostas 

por profissionais de diversas especialidades que atendem a duas unidades da 

Leste 

Oeste Norte

e 
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Regional Norte (Paineiras e Vitória Régia), e três unidades da Regional Oeste (São 

Bento, Nova Esperança e Wanel Ville). Uma terceira equipe está em fase de 

regularização e atenderá a Regional Leste. 

 

1.2  História da Psiquiatria no Brasil 

No Brasil colonial a assistência aos doentes era extremamente precária e 

grande parte dos cuidados eram prestados por diversos tipos de curandeiros ou 

sacerdotes católicos, como os jesuítas. Eram raros os médicos formados e mesmo 

os cirurgiões e barbeiros licenciados podiam ser encontrados preferencialmente nos 

maiores centros, servindo principalmente às pessoas importantes. Não havia 

especialistas em psiquiatria, os hospitais das Irmandades das Santas Casas 

abrigavam os enfermos mais necessitados, sem qualquer tipo de tratamento 

específico.9  

A medicina começou a tomar a forma atual com o avanço do conhecimento 

científico e da consciência social entre o fim do século XVIII e início do XIX, ambos 

influenciados no plano político pela Revolução Francesa e, no plano econômico, 

pela Revolução Industrial.  

Podemos delinear a história da psiquiatria no Brasil em três etapas: a criação 

“das cadeiras de doenças nervosas e mentais”12 nas Faculdades de Medicina do Rio 

de Janeiro e da Bahia, em março de 1881; o ensino da psiquiatria, que se propagou 

progressivamente em outros Estados do Brasil; e a aplicação de novos métodos 

Figura 2 - Philippe Pinel (1745 - 1826) 

 

Fonte: Wikimedia Commons 10 

       Figura 3 - Hospital da Salpêtrière 

 

     Fonte: Wikimedia Commons 11 
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psiquiátricos, a partir das importantes descobertas realizadas pela 

psicofarmacologia, que revolucionaram os métodos de tratamento psiquiátrico no 

Brasil e no mundo.12  

Sintonizado com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, Philippe 

Pinel (Figura 2) desacorrentou os doentes que ele próprio cuidava no Hospital La 

Salpêtrière, Sigaud, (Figura 3) desencadeando na França uma reforma que serviu 

de modelo para as transformações na assistência psiquiátrica de todo o mundo 

ocidental.13  

Pelas ideias de Esquirol, um dos precursores da Psiquiatria e reformador de 

hospícios e asilos franceses, a assistência aos doentes mentais transformou-se em 

responsabilidade médica e estatal.13 O contexto que emergiu era de proteção aos 

direitos civis e políticos da população, de forma que o asilamento, a exclusão do 

convívio em sociedade e os maus tratos passaram a ser objeto de reflexão e ação, 

criando um clima propício às mudanças que atravessaram as fronteiras francesas. 

Nesta ocasião também nasceu no Brasil a assistência psiquiátrica pública, já 

reparada segundo os valores da época. “A independência, a superação da 

monarquia absoluta e a adesão ao liberalismo econômico marcaram esse momento 

e se refletiram em todos os aspectos da vida nacional – inclusive na assistência 

psiquiátrica”.9 

O início da urbanização mudou a fisionomia do Rio de Janeiro, de Ouro Preto 

e Salvador, ampliando e expondo novos problemas sanitários, como o fato de 

tornarem visíveis e perturbadores os enfermos psiquiátricos no meio urbano, 

transformando-se em um ônus difícil de ser suportado até pelas famílias, tanto no 

plano objetivo como no subjetivo.9  

Como parte da comemoração da Declaração da Maioridade do Imperador 

Pedro II foi inaugurado um hospício no Rio de Janeiro em 8 de dezembro de 1852, 

criado através do Decreto n° 82 de 18 de julho de 184114, “um hospital destinado 

privativamente para tratamento de alienados, com a denominação de Hospício de 

Pedro II”III (Figura 4), seguindo o recém-instituído modelo francês e serviu de 

                                            
III  “Decreto n.82 de 18 de julho de 1841- Desejando assinalar o fausto dia de minha sagração com a 

criação de um estabelecimento de pública beneficência, hei por bem fundar um hospital destinado 
privativamente para tratamento de alienados, com a denominação de Hospício Pedro II, o qual ficará 
anexo ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia desta Corte, debaixo de minha imperial proteção. 
D. Pedro II, Imperador do Brasil.”15  
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paradigma para os demais que o seguiram, como um estabelecimento médico 

voltado para a recuperação dos doentes. Não tardou para que a falta de recursos 

eficazes para o tratamento, aliada à pobreza de sua clientela, determinassem a 

progressiva deterioração e declínio do único Hospício existente. Como esperado, 

aquela unidade não seria suficiente para abrigar a crescente população enferma, o 

que determinou a expansão do sistema e ampliação numérica de instituições.  

Com a queda do Império e o surgimento da República, em 1890, o Hospício 

de Pedro II passou a se chamar "Hospício Nacional de Alienados", através do 

Decreto n° 206A, de 15 de fevereiro de 189016, ficando sob a administração do 

governo federal, desvinculando-se assim da Santa Casa e ficando subordinado ao 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Este decreto também instituiu a 

Assistência Médico-Legal aos Alienados e criou as Colônias de São Bento e a 

Colônia de Conde de Mesquita que tinham por finalidade principal resolver os 

problemas de superlotação do hospício.  

Figura 4 – Hospício de Pedro Segundo (1856) Praia Vermelha 

 

Fonte: Wikimedia Commons17 

 

Por volta de 1902, em função de diversas irregularidades existentes no 

Hospício Nacional de Alienados e nas Colônias, foi aberto inquérito cuja comissão 

composta pelos médicos Francisco Eiras, Salles Guerra e Antônio Maria Teixeira, 

além do farmacêutico Silva Araújo, sugeriu vários melhoramentos.18  

Em 1911 o Decreto nº 8.83419 reorganiza a assistência a alienados e 

estabelece os cargos e funções dos trabalhadores do hospício.  Face a superlotação 

de mulheres, neste mesmo ano, foi criada a Colônia de Alienadas20, com o objetivo 
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inicial de receber exclusivamente mulheres indigentes, que seriam transferidas do 

Hospício Nacional de Alienados. Por mais que as justificativas pudessem ser de criar 

melhores condições de alojamentos, esses lugares rapidamente superlotavam e se 

deterioravam. 

Neste cenário, entre os anos 20 e 30 do século XX, deu-se o primeiro esforço 

de reforma, feita inicialmente por Juliano Moreira e Ulysses Pernambucano, que 

diferenciou os serviços de psicóticos agudos dos crônicos e instituiu um serviço 

aberto para tratamento em regime de pensão livre.9 No entanto, a falta de remédios 

específicos era contínua e o processo de degradação da assistência psiquiátrica 

pública no Brasil, assim como no resto do mundo, prosseguiu e se aprofundou até a 

descoberta dos fármacos psicotrópicos, os neurolépticos e os antidepressivos, que 

possibilitaram o efetivo enfrentamento das enfermidades mentais.9  

A partir de então, a assistência psiquiátrica pública dividiu-se entre a 

assistência patrocinada pelo Estado e a mantida pela previdência social pública e o 

doente mental se transformou em uma fonte inesgotável de lucro para empresários 

que exploravam essa condição. Nos anos 50 e 60, esses equipamentos se 

multiplicaram, principalmente em unidades sanitárias e como anexos de hospitais 

psiquiátricos públicos. Os doentes mentais continuavam segregados e a 

hospitalização foi priorizada unicamente porque era mais lucrativa para quem a 

promovia.9 

Na capital paulista, a história começa em 1852 quando foi instalado o 

Hospício Provisório de Alienados. Em 1864 seus internos foram transferidos para 

uma chácara designada “Hospício da Várzea do Carmo”. Somente em 1898 foi 

criado o “Asilo Colônia da Sucursal do Juquery do Hospício de Alienados de São 

Paulo.21” (Figura 5)  
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Figura 5 – Antigo Hospital Juquery 

  

Fonte: Panoramio22 

 

O Hospital do Juquery, que representava o ideal de assistência em Saúde 

Mental no Estado de São Paulo, teve como idealizador e primeiro diretor o médico 

psiquiatra, Francisco Franco da Rocha (Figura 6), que buscou nas colônias agrícolas 

de reabilitação francesas a inspiração para o empreendimento e transformou aquele 

Hospital em local de orientação médica especializada com cuidados especiais.23 

Franco da Rocha realizou uma campanha junto ao presidente da província 

para a construção do novo hospício, seguindo os moldes mais modernos para 

época. O local teria capacidade para abrigar em torno de mil internos, trazendo 

modernização científica à psiquiatria paulista, fazendo jus ao seu estado atual de 

progresso e também atendendo a urgência de livrar a cidade do convívio 

desagradável dos “loucos de rua”, além de prometer um funcionamento 

relativamente autossustentável.21  

Figura 6 – Dr. Francisco Franco da Rocha 

 

Fonte: Prefeitura de Franco da Rocha24 
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Devido à distância da Capital, os médicos contavam com uma vila médica 

para se abrigar. Por sua vez, os pacientes, como parte do tratamento, produziam 

seu próprio sustento por meio de atividades ligadas à agricultura, marcenaria, 

costura, entre outras.23 

No início de suas atividades, o Hospital do Juquery utilizava tratamentos 

baseados no que havia de mais moderno à época, em relação às técnicas 

terapêuticas:  laborterapia, balneoterapia e a medicação sintomática.21 

No final da década de 1930, entretanto, teve início a primeira grande crise no 

Juquery. Os médicos, com o surgimento da Universidade de São Paulo e de novas 

oportunidades na Capital, logo perderam o interesse pelo hospital. Além disso, os 

investimentos foram diminuindo, mesmo frente ao crescente número de pacientes, 

que chegou em seu limite no final da década de 1960, com mais de 14 mil internos.25 

Em seus 110 anos de existência, o Complexo Hospitalar do Juquery passou 

por momentos de glória e de crise, que o transformaram num dos marcos da história 

da psiquiatria no país. Em 2005, um incêndio iniciado no prédio do hospital 

psiquiátrico atingiu mais de 1.500 metros quadrados de área construída, porém 

somente setores administrativos e uma biblioteca foram danificados. A perda 

documental e histórica foi inestimável.25 O que sobrou dos registros de pacientes 

atualmente está guardado no Museu Osório César (Figura 7), no município de 

Franco da Rocha.26  

Figura 7 – Museu Osório César 

 

Autor: Wikimedia Commons27 
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Em 2009, o Juquery abrigava 312 internos, entre crônicos e agudos.23 Em 

2010 havia 250 pacientes e em dezembro de 2014 ainda contava com 151 pessoas 

internadas, concentradas na chamada 3ª Colônia, remanescentes de períodos 

anteriores, sem qualquer retaguarda familiar ou de procedência. Segundo a 

Secretaria Estadual da Saúde, "A despeito de todas as dificuldades, no decorrer da 

última década, o Hospital concentrou esforços com intuito de localizá-los” e ressalta 

que modelo manicomial foi completamente desativado.28 O cenário é minimamente 

triste em face à sua história, pois os pacientes que seguem na instituição são 

invisíveis e a situação estrutural desoladora. 

 

 1.3 A saúde mental antes do SUS 

Para delinear o contexto da saúde mental anterior à criação do SUS, 

remetemo-nos à década de 70, início da Reforma Psiquiátrica Brasileira, inspirada 

no movimento ocorrido em Trieste, Itália, por Franco Basaglia, com o principal 

objetivo de promover a desinstitucionalização das pessoas em situação asilar nos 

Hospitais Psiquiátricos e sua reinserção social. A partir daí muitos eventos 

contribuíram para o seu desenvolvimento e fortalecimento.29 

Após o fechamento do manicômio triestino, Franco Basaglia fez uma visita ao 

Brasil em 1978, mesmo ano em que ocorreu, na Itália, a aprovação da Lei 180 (lei 

da reforma psiquiátrica italiana), para participar do I Simpósio Internacional de 

Psicanálise, Grupos e Instituições, na cidade do Rio de Janeiro. Retornou ao Brasil 

em 1979 para a realização de conferências e visitas aos manicômios no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.29 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira se constituiu em longo processo social, 

político e cultural, de natureza complexa, que começou a despertar nos idos de 

1970, mas a consolidação de suas bases se deu já durante os anos 80, no período 

da abertura democrática no país e vinculada ao movimento sanitário, que resultou 

na construção do SUS e tornou a saúde um direito de todos.  

No bojo desta reforma houve o envolvimento de todas as esferas de governo 

e compreendeu pessoas, instituições, serviços, universidades, conselhos 

profissionais, movimentos sociais, associações de amigos e familiares dos doentes 

mentais, nos territórios do imaginário social e da opinião pública, em prol dos direitos 

das pessoas com transtornos mentais. Trata-se de um conjunto de transformações 
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de práticas, saberes, valores culturais, políticos e sociais, no cotidiano da vida das 

instituições, dos serviços e das relações interpessoais marcado por impasses, 

tensões, conflitos e desafios.30 

O ano de 1978 ficou marcado como o de início efetivo do movimento social 

pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil. Neste ano, o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), formado por associações de familiares, 

sindicalistas, associações de profissionais, pessoas com histórico de internações 

psiquiátricas, e trabalhadores do movimento passou a fazer denúncias das situações 

de violência nos hospitais psiquiátricos, da hegemonia da rede privada de 

assistência e do modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com 

transtornos mentais.31 

Neste contexto, o tema dos direitos humanos adquiriu força no combate à 

ditadura militar e, associado às experiências de países europeus na substituição de 

um modelo de saúde mental hospitalocêntrico por um modelo de serviços 

comunitários, a Política Nacional de Saúde Mental atual foi desenhada, tendo como 

objetivo mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 100 mil pessoas 

com transtornos mentais. Este processo de mudança fortaleceu-se por meio do 

Movimento Social da Luta Antimanicomial que brigava ativamente pela Reforma 

Psiquiátrica, contrapondo-se aos conceitos e à teoria da psiquiatria tradicional, 

descontruindo a visão corrente da doença mental. Alguns municípios iniciaram a 

desinstitucionalização de pacientes internados e criaram serviços de atenção 

psicossocial como apoio para a sua reinserção social. Gradativamente hospitais 

psiquiátricos foram fechados à medida que se expandiam estes serviços.32 

Em março de 1986 foi inaugurado o primeiro Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) do Brasil, no governo de André Franco Montoro, localizado na cidade de 

São Paulo e denominado Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha 

Cerqueira, conhecido como CAPS Itapeva, por situar-se nesta rua.33. Este foi o 

embrião de uma nova forma de olhar a saúde mental. Apesar dessa iniciativa 

pioneira, os hospitais psiquiátricos ainda se manteriam como importantes instituições 

no contexto da saúde mental, já que os pacientes sem apoio familiar fora do hospital 

permaneceriam internados.23  

Em 1987 acontece o II Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores 

em Saúde Mental (MTSM) em Bauru, estado de São Paulo, com o lema Por uma 

sociedade sem manicômios, e no mesmo ano, a I Conferência Nacional de Saúde 
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Mental34 trouxe como proposta a reversão da tendência hospitalocêntrica, dando 

prioridade ao sistema extra-hospitalar e multiprofissional como referência 

assistencial ao paciente e propondo o fim do credenciamento e da instalação de 

novos leitos psiquiátricos reduzindo, progressivamente, aqueles já existentes nas 

unidades psiquiátricas hospitalares tradicionais, substituindo-os por leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais públicos ou por serviços inovadores alternativos à 

internação psiquiátrica. Nesta Conferência também foi proposta a implantação de 

um programa de recuperação da população internada em situação de abandono 

sócio familiar com a criação de espaços de habitação integrados aos serviços extra 

hospitalares de saúde mental. 

Assim, a Associação Brasileira de Psiquiatria preparou Projeto de Lei que 

previa a desospitalização progressiva, à medida que fossem instalados outros 

serviços de cuidados integrados na rede geral de assistência médica e social.9 Essa 

proposta foi contraposta pelo Projeto Paulo Delgado (PL 3657/89)35 que propunha a 

regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e, quando 

aprovado, estava inteiramente descaracterizado e foi transformado na Lei Ordinária 

10.216/200136.  

Um marco na Reforma Psiquiátrica Brasileira ocorreu também em 1989, no 

município de Santos/SP, com a intervenção na “Casa de Saúde Anchieta” 

desencadeada por denúncias anônimas de maus tratos aos pacientes e mortes 

violentas divulgadas pelo jornal local. Neste período, no município de Santos, foram 

implantados Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) que funcionavam 24 horas 

por dia.37 

A Reforma fortaleceu-se a partir de 1990 quando o Brasil se tornou signatário 

da Declaração de Caracas, que propôs a reestruturação da assistência psiquiátrica e 

declarou, entre outras questões, que “a capacitação dos recursos humanos em 

Saúde Mental e Psiquiátrica deve ser realizada apontando para um modelo cujo eixo 

passe pelo serviço de saúde comunitário e propicie a internação psiquiátrica em 

hospitais gerais, de acordo com os princípios diretores que fundamentam esta 

reestruturação”.38  

Olhando o passado e refletindo sobre o futuro, a reforma psiquiátrica em sua 

concepção foi delineada para ser um meio e não um fim, quando se estabelece a 

diferença entre desospitalização e desinstitucionalização. Ela tinha claramente 

questões de fundo maiores e mais abrangentes: a mudança das relações sociais no 
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trato com os diferentes, o respeito à diversidade, o apoio à vida com qualidade das 

pessoas sob vulnerabilidade, que passariam a ser tratadas em seu território, de 

forma integral. Por isso mesmo, era certo que não se faria apenas com documentos 

legais, embora necessários, mas sim com o convencimento e construção coletiva de 

todos os atores envolvidos.  

 

 1.4 A saúde mental depois do SUS 

A rede de atenção à saúde mental brasileira é parte integrante do Sistema 

Único de Saúde (SUS), organizada pelas Leis Federais 8080/199039 e 8142/90.40 

Várias leis e portarias passaram a regulamentar o funcionamento dos serviços 

existentes e a criação de outros.  

A Portaria GM 224/199241 criou oficialmente os NAPS/CAPS e regulamentou 

o funcionamento de todos os serviços de saúde mental em acordo com as diretrizes 

de descentralização e hierarquização das Leis Orgânicas do SUS.  

Em 1994, na II Conferência Nacional de Saúde Mental, a inserção da saúde 

mental nas ações gerais de saúde foi reafirmada como imprescindível e a rede de 

atenção nos moldes existentes deveria  

“...substituir o modelo hospitalocêntrico por uma rede de serviços, 
diversificada e qualificada, através de unidades de saúde mental em 
hospital geral, emergência psiquiátrica em pronto-socorro geral, unidades 
de atenção intensiva em saúde mental em regime de hospital-dia, centros 
de atenção psicossocial, serviços territoriais, pensões protegidas, lares 
abrigados, centros de convivência, cooperativas de trabalho e outros 
serviços que tenham como princípio a integridade do cidadão”.42  
 

Pela Portaria GM 1.720 de 4 de outubro de 199429, o Brasil passa a celebrar 

em 10 de outubro o “Dia Mundial da Saúde Mental”, assim designado pela 

Federação Mundial de Saúde Mental, com o copatrocínio da OMS, com a finalidade 

de:  

“– conseguir que se respeitem os direitos das pessoas que sofrem 
transtornos mentais e emocionais; 
– ampliar os programas de prevenção que buscam reduzir a ameaça dos 
transtornos emocionais nos grupos vulneráveis; 
– promover o fornecimento dos serviços terapêuticos necessários e 
apropriados aos que deles necessitem; 
– melhorar a qualidade dos serviços de saúde mental em todo o mundo; e 
– promover a saúde mental e emocional em todos os povos, ”.43  

 

Em 2000, a Portaria/MS 106 criou os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT) em Saúde Mental no âmbito do SUS que são “moradias destinadas a acolher 
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os pacientes egressos de internações psiquiátricas de longa permanência que não 

possuam suporte social e familiar, com a finalidade de viabilizar a sua inserção 

social”.44 

O ato mais marcante na Reforma Psiquiátrica foi a aprovação da Lei 

10.216/2001, que dispôs sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redirecionou o modelo assistencial em saúde mental.36 

Esta lei posicionou igualmente que é “responsabilidade do Estado 

desenvolver políticas de saúde mental que contemplem a assistência e a promoção 

de saúde, com a participação da sociedade e da família, prestada em instituições ou 

unidades, que ofereçam serviços ambulatoriais especializados aos portadores de 

transtornos mentais”.36  

Em 2002, a III Conferência Nacional de Saúde Mental reafirmou “a saúde 

como direito do cidadão e dever do Estado”45 e a necessidade de garantir, nas três 

esferas de governo, que as políticas de saúde mental seguissem os princípios do 

SUS de atenção integral, acesso universal e gratuito, equidade, participação e 

controle social. Ainda, que fossem respeitadas as diretrizes da Reforma Psiquiátrica 

e das Leis Federais e Estaduais, e que a construção da rede de atenção integral em 

saúde mental fosse priorizada. A implantação de políticas de saúde mental deveria 

ser considerada como prioridade de saúde pública no País e os estados e 

municípios necessitariam desenvolver políticas de saúde mental no contexto do 

SUS, com orientação única, inserida nos respectivos Planos Estaduais e Municipais 

de Saúde, respeitando as necessidades, a realidade e o perfil epidemiológico de 

cada localidade. 

Também em 2002, a Portaria/GM nº 336/200246 reorganizou as diretrizes para 

o funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com a função de 

atender os pacientes “com transtornos mentais severos e persistentes em sua área 

territorial”46, e assim diminuir a necessidade de internações psiquiátricas. Ainda em 

2002, a Portaria/GM 25147 estabeleceu “diretrizes e normas para a assistência 

hospitalar em psiquiatria, reclassificou os hospitais psiquiátricos, definiu a estrutura e 

a porta de entrada para as internações psiquiátricas na rede do SUS”, 

estabelecendo que os hospitais psiquiátricos integrantes do SUS fossem avaliados 

por meio do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares - 

PNASH/Psiquiatria. 
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Atendendo ao disposto na Lei 10.216/01, por meio da portaria GM 2078/2003, 

o Ministério da Saúde lançou o programa “De volta pra Casa”48, cuja finalidade era 

contribuir efetivamente para o processo de reinserção social dessas pessoas. Assim, 

ficou instituída a concessão do pagamento de auxílio pecuniário no valor de 

R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) com o objetivo de apoiar e acompanhar o 

beneficiário em seu processo de reabilitação psicossocial.  Teriam direito a este 

auxílio pessoas internas por período ininterrupto igual ou superior a dois anos, até a 

data da publicação da portaria, e cuja situação clínica e social não justificasse a 

permanência em ambiente hospitalar e indicasse a possibilidade de inclusão no 

programa. O valor do auxílio foi reajustado em 2008 para R$320,00 através da 

Portaria GM 195449, e atualizado em 2013 para R$412,00 através da Portaria GM 

1511.50 

Em 2004 aconteceu em São Paulo o I Congresso Brasileiro de Centros de 

Atenção Psicossocial, reunindo dois mil trabalhadores e usuários de CAPS. Em 

2006, a Lei 11.343 instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – 

Sisnad, que textualmente “prescreve medidas para prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 

normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 

define crimes e dá outras providências”.51 

A partir de então, nos anos subsequentes, os Conselhos de Classe e o 

Ministério da Saúde desenvolveram diversas ações como apoio e orientação a este 

processo de reinserção da saúde mental na atenção básica. Uma delas foi a criação, 

através da Portaria 154/2008, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, 

que, com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica, ampliou as ofertas 

de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo 

das ações. Em suas diretrizes, o NASF já trazia o conceito de apoio matricial com a 

proposta de assegurar, de modo dinâmico e interativo, a retaguarda especializada 

às equipes de referência da Estratégia Saúde da Família, numa dimensão sinérgica 

ao conceito de educação permanente. “Esta atuação integrada permite realizar 

discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre 

profissionais, tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, permite a 

construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as 

intervenções no território e na saúde de grupos populacionais”.52 
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Ainda em 2008 foi feito um censo em São Paulo pelo governo estadual e 

constatou que eram 55 os hospitais psiquiátricos no Estado com um total de 12 mil 

leitos e 6.349 pacientes moradores.53 

Neste panorama efervescente de mudanças, em 2010 aconteceu a IV 

Conferência Nacional de Saúde Mental–Intersetorial54, com o tema “Saúde Mental 

direito e compromisso de todos: consolidar avanços e enfrentar desafios” e uma 

proposta de modificação das ações até então implantadas incluindo outros setores 

que tivessem indagações e propostas a fazer sobre o tema da saúde mental num 

avanço radical em relação às conferências anteriores, atendendo as exigências reais 

e concretas que a mudança do modelo de atenção trouxe para todos. Foi uma 

conferência bastante polêmica em comparação às anteriores, contou com 

participação desigual de diversos Estados, desde as etapas estaduais, mas que 

reafirmou em seu relatório final “de forma unívoca e incondicional”54 os princípios 

mais gerais da reforma psiquiátrica em curso no País, como a superação do modelo 

asilar, com construção de uma rede substitutiva diversificada, e garantia dos direitos 

de cidadania das pessoas com transtorno mental e seus familiares. As propostas da 

conferência foram contrárias a todas as indicações de privatização e terceirização de 

serviços, na direção de um sistema estritamente público e estatal de serviços de 

saúde mental. Finalmente, reafirmou a necessidade da presença e participação ativa 

dos usuários na rede de serviços, na produção do próprio cuidado em saúde mental 

e no ativismo junto aos serviços e aos dispositivos de controle social. 

No ano seguinte, a Portaria do Ministério da Saúde 3088/20112 instituiu “a 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 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”, constituída pelos seguintes componentes: 

Atenção Básica em Saúde; Atenção Psicossocial Especializada; Atenção de 

Urgência e Emergência; Atenção Residencial de Caráter Transitório; Atenção 

Hospitalar; Estratégias de Desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial. Neste 

contexto, os Hospitais Psiquiátricos e os Ambulatórios de Saúde Mental deixariam 

de existir e as Unidades Básicas de Saúde - UBS, como ponto de atenção da RAPS, 

teriam a responsabilidade de desenvolver ações de promoção à saúde mental, 

prevenção e cuidado dos transtornos mentais, compartilhadas, sempre que 

necessário, com os demais pontos da rede. Esta Portaria foi republicada em 21 de 

maio de 2013.55 
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Tabela 1 - Cronograma das principais portarias e leis que nortearam as ações 

em saúde mental depois do SUS 

PORTARIA/LEI ANO DESCRIÇÃO 

Portaria 22441 1992 Cria oficialmente os NAPS/CAPS e 

regulamenta o funcionamento de todos os 

serviços de saúde mental. 

Portaria 1.72029 1994 O Brasil passa a celebrar em 10 de outubro o 

“Dia Mundial da Saúde Mental” 

Portaria 10644 2000 Cria os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT) em Saúde Mental. 

Lei 10.21636 2001 Dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. 

Portaria 33646 2002 Reorganiza as diretrizes para o funcionamento 

dos CAPS. 

Portaria 25147 2002 Reclassifica os hospitais psiquiátricos e 

estabelece o PNASH/Psiquiatria. 

Portaria 207848 2003 Lança o programa “De volta pra Casa” 

Lei 11.34351 2006 Instituiu o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas – Sisnad. 

Portaria 15452 2008 Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – 

NASF. 

Portaria 3088 2, 55 2011 Institui a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS). (Republicada em 2013) 

 

 1.5 História da Saúde Mental em Sorocaba e Região 

1.5.1 Os Hospitais Psiquiátricos de Sorocaba 

1.5.1.1 Associação Protetora dos Insanos de Sorocaba 

O primeiro hospital psiquiátrico de Sorocaba teve muitos nomes: Manicômio 

de Sorocaba, Instituto de Higiene Mental Doutor Luiz Vergueiro, Hospital dos 

Insanos, ou ainda, Jardim das Acácias56 (Figura 8).  
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Durante muitos anos, todos os casos de moléstias psíquicas que surgiam no 

interior do Estado eram encaminhados ao Hospital do Juquery, que dia-a-dia se 

tornava pequeno para a demanda progressiva de doentes. Por muito tempo aquele 

Hospital foi considerado como um “depósito de loucos”, sem qualquer perspectiva de 

cura, ou mesmo de readaptação social. 

Figura 8 – Hospital Psiquiátrico Jardim das Acácias 

 

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul57 

 

 Sorocaba foi uma das primeiras cidades do interior a contar com um 

manicômio, desde 1869, inicialmente conhecido como Manicômio de Sorocaba que 

cuidava quase que exclusivamente da segregação e alimentação dos internados. 

Para lá, também foram enviados um grande número de presos que apresentavam 

sintomas evidentes de doenças mentais. O então chamado Hospital Santa Rita de 

Cássia inicialmente atendia a hansenianos, mas passou a servir como Manicômio, 

por decisão unilateral da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que utilizou 

parte de seu terreno para a construção da Cadeia Pública.56 

A Associação Protetora dos Insanos de Sorocaba (APIS) foi criada em 1º de 

outubro de 1918 a pedido do então prefeito de Sorocaba, o Capitão Augusto César 

Nascimento Filho, tendo como uma de suas metas a melhoria no atendimento 

prestado ao portador de transtornos psíquicos e deficiência mental e também 

visando desenvolver atividades de assistência social e contribuir para a formação e 

treinamento de profissionais da saúde. De 1944 a 1948, o conhecido como Hospital 

de Insanos passou a manter intercâmbio com o Departamento de Higiene Mental, da 

Secretaria da Saúde do Estado, que removia para Franco da Rocha os casos 
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agudos, deixando em Sorocaba apenas os doentes crônicos, que não demandavam 

uma enfermagem especializada e poderiam obter êxito pela laborterapia. Este foi o 

primeiro manicômio de Sorocaba e do interior do Estado de São Paulo e 

denominava-se Instituto de Higiene Mental Doutor Luiz Vergueiro (Figura 9). O nome 

Jardim das Acácias passou a ser utilizado somente em 1965.56 

Figura 9 - Instituto de Higiene Mental Doutor Luiz Vergueiro 

 

Fonte: Acervo da Sociedade Médica de Sorocaba56 

 

No início da década de 90, a Associação Protetora dos Insanos passou a 

trabalhar com o conceito de desinstitucionalização, com o desenvolvimento 

progressivo da Rede de Assistência em Saúde Mental Jardim das Acácias.58 

Iniciaram com a montagem de uma casa dentro das dependências do hospital, com 

o objetivo de que os pacientes retomassem a autonomia, podendo retornar ao 

convívio com a sociedade.59 A Associação também foi pioneira na eliminação das 

celas fortes e dos pátios restritivos, passando a abrir cada vez mais seus espaços 

físicos, em conformidade às novas orientações da moderna psiquiatria.60 

Em 1994 inauguraram uma Oficina Terapêutica, que em conjunto com o 

Ambulatório de Saúde Mental do município, propunha um tratamento de atenção 

integral, dentro do contexto familiar.59 

A partir de 1997, seguindo o propósito de reinserção social dos internos, o 

Jardim das Acácias começou a organizar Residências Terapêuticas e retirar 

gradativamente os pacientes do hospital, oferecendo-lhes uma outra perspectiva de 

vida. Até 2012 montaram doze casas. Segundo relatado na entrevista com Dr. 
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Henrique Antonio ImthurnIV que era o Coordenador Municipal de Saúde Mental à 

época, esta iniciativa deu-se com o incentivo do Prefeito Renato Amary, e do então 

Secretário da Saúde, Dr. Vitor Lippi. 

Em parceria com a prefeitura municipal, em 1999 foi aberto o primeiro CAPS 

II em Sorocaba, já credenciado pelo Ministério da Saúde. Em 2004 e 2006 foram 

inaugurados dois CAPS AD para atendimento de pessoas com problemas 

relacionados ao uso indevido de álcool e outras drogas, um para adultos e outro 

para crianças e adolescentes, que era chamado de Centro Social do Jovem, o único 

com esta característica no país, conforme relembra Dr. Henrique. Neste mesmo ano, 

mais um CAPS II foi inaugurado. O terceiro CAPS II passou a funcionar em 2010, 

para atendimento exclusivamente pelo SUS. (ANEXO A) 

Em 2000 vivenciei a implantação, no Hospital Jardim das Acácias, de uma 

enfermaria de curta permanência mista, com quinze leitos, para atendimento 

exclusivo dos casos de dependência química, que colaborou muito para a 

diminuição das internações agudas nos hospitais psiquiátricos a partir daquele ano. 

Segundo Dr. Henrique, grande número de internações psiquiátricas era destinada a 

pacientes dependentes de álcool e outras drogas, a maioria com problemas sociais 

graves e com necessidade principal de acolhimento temporário, por isso a iniciativa 

de criação daquela enfermaria. Se, no decorrer do tratamento houvesse 

necessidade de prorrogação deste prazo, por qualquer motivo que fosse, o paciente 

deveria ser transferido para outra vaga de internação, em um dos hospitais do 

município ou da região, através de regulação por meio de uma central de vagas, que 

funcionava diuturnamente, controlada pelo DRS. Esta enfermaria tinha como médico 

responsável um clínico, Dr. Clodoaldo Alves Belino. O psiquiatra de plantão no 

hospital avaliava os pacientes diariamente e a equipe multidisciplinar iniciava ali o 

acompanhamento especializado, direcionando para a imediata inserção no CAPS 

AD ou no ambulatório municipal de saúde mental, que também tinha um programa 

especializado nessa área. Esta enfermaria durou pouco tempo pois, embora 

                                            
IV Dr. Henrique Antonio Imthurn é médico psiquiatra formado em 1981 pela PUC-SP, 

CREMESP: 42.114. Trabalhou em diversos Hospitais Psiquiátricos da região, Pronto Socorro 
Psiquiátrico, UBS, CAPS II e CAPS AD. É servidor público do Estado de São Paulo desde 1985; foi 
Diretor Técnico do Ambulatório Regional de Saúde Mental de 1987 a 1993; Assessor Técnico da 
Secretaria da Saúde de Sorocaba de 1995 a 1996 e Coordenador de Saúde Mental de Sorocaba de 
1998 a 2010. Pertence à Associação Brasileira de Psiquiatria desde 1985 e à Associação Americana 
de Psiquiatria desde 2000, e foi reconhecido como International Fellow em 2015. 
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bastante resolutiva, como as internações eram de curta permanência e alta 

rotatividade, o número final de internações ocorridas no mês era alto. O MS, 

baseado unicamente no parâmetro numérico, entendeu que havia aumentado a 

quantidade de internações psiquiátricas em geral e determinou o fechamento do 

serviço.  

Em setembro de 2012 a direção do hospital anunciou sua desativação e 

encerrou as atividades em Sorocaba, meses antes da assinatura do Termo de 

Ajustamento de Conduta.1 O Jardim das Acácias, que chegou a ter 400 pacientes, à 

época do fechamento, ainda abrigava 136 internos. Alguns foram enviados para 

residências terapêuticas e casas de familiares, mas a maior parte, 114 indivíduos, foi 

transferida para o Hospital Vera Cruz, que estava funcionando como polo do 

processo de desinstitucionalização em Sorocaba, em fevereiro de 2014. 

Em 7 de julho de 2015 o CAPS III Alegria de Viver61 foi inaugurado, seguido 

em 13 de julho do mesmo ano pelo CAPS AD III Roda Viva62, ambos em parceria 

com a Prefeitura Municipal. Em 31 de janeiro de 2016 o último CAPS II em 

funcionamento fechou suas portas.63 

 

1.5.1.2 Instituto Psiquiátrico Prof. Dr. André Teixeira Lima  

Em 7 de junho de 1960 um grupo de médicos fundou o primeiro hospital 

psiquiátrico particular (Figura 10) da região que recebeu o nome de um dos seus 

mais eméritos fundadores: o Prof. Dr. André Teixeira Lima. Foi efetivamente 

inaugurado em 3 de outubro de 1962, com capacidade para abrigar 243 leitos e 

destinado prioritariamente ao atendimento de pacientes agudos com 

desospitalização precoce. “O hospital foi projetado para receber pessoas de ambos 

os sexos, particulares ou conveniados com o SUS, sofrendo constantes 

transformações para aperfeiçoamento do modelo e melhor atendimento dos 

pacientes”.64 
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Figura 10 – Instituto Prof. André Teixeira Lima 

 

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul65 

Em abril de 2001 a instituição também inaugurou um CAPS II e um 

ambulatório de saúde mental, que foram fechados no final de 2014, após a prefeitura 

não renovar o contrato com a entidade. Os pacientes em acompanhamento nestes 

serviços foram transferidos para outros CAPS e para as Unidades Básicas de 

Saúde. 

Em 2010, quando assumi a coordenação municipal de saúde mental, a 

instituição montou duas residências terapêuticas, uma masculina e uma feminina, 

cada uma com seis moradores, que fecharam em junho de 2015 por ocasião do 

fechamento do hospital66 e os pacientes foram transferidos para outros SRT. 

Em cumprimento às resoluções do TAC, que previa o fechamento dos 

hospitais psiquiátricos na cidade, em 6 de setembro de 2014, a Vigilância Sanitária 

determinou que o hospital não receberia novas internações, mas funcionaria 

normalmente até que todos os pacientes fossem transferidos. Em 25 de junho de 

2015, por decisão da prefeitura, todos foram transferidos para o Hospital Vera Cruz, 

num total de 77 pacientes, sendo 51 homens e 26 mulheres.67 
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1.5.1.3 Hospital Psiquiátrico Vera Cruz  

Em 1969, dois deputados de São Paulo solicitaram ao Dr. José Mussi, a 

abertura de outro hospital psiquiátrico. O Vera Cruz (Figura 11) foi construído “com a 

finalidade de abrigar pacientes oriundos do desmembramento do Hospital 

Juquery”68, e foi inaugurado em 29 de junho daquele ano. No início, o Vera Cruz 

contava com apenas 85 leitos destinados a pacientes de ambos os sexos. Com o 

passar dos anos, o hospital cresceu chegando a ter capacidade para abrigar 594 

pessoas. A partir de 1972 passou a atender exclusivamente internos do sexo 

masculino, de todas as idades. Em abril de 2002, em parceria com a Prefeitura 

Municipal, inaugurou o Centro de Atenção Psicossocial para Infância e Adolescência 

(CAPSia).68 

Figura 11 – Hospital Psiquiátrico Vera Cruz 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Em 2011, após denúncias de tratamento inadequado e maus tratos aos 

pacientes, os Ministérios Públicos Estadual e Federal passaram a investigar o 

hospital. Fizeram várias vistorias e encontraram pacientes em situação considerada 

desumana. “Havia doentes totalmente nus, mal alimentados, dormindo sobre camas 

sem colchões ou no chão e sem receber remédios. O número de funcionários e 

médicos foi considerado insuficiente”63. Também constataram que a taxa de 

mortalidade no hospital estava acima da média.69  
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Em 23 de agosto de 2012 o Vera Cruz sofreu interdição parcial pela 

Secretaria de Estado da Saúde e novas internações foram suspensas por 90 dias. A 

direção do hospital alegou que, com o repasse de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por 

paciente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não teria como manter o atendimento 

e fecharia as portas em dezembro do mesmo ano. Em 28 de novembro de 2012 a 

Justiça decretou sua intervenção e o juiz Dr. José Eduardo Marcondes Machado, da 

Vara da Fazenda Pública, determinou que a Prefeitura assumisse a gestão do 

hospital.70 

Esta situação motivou a intervenção do Ministério Público na elaboração do 

TAC assinado em 18 de dezembro de 2012, tendo como polos a Coordenação 

Nacional de Saúde Mental e os três municípios da região que possuíam hospitais 

psiquiátricos.1 Na ocasião, como coordenadora de Saúde Mental do município de 

Sorocaba, participei de todo esse processo. 

A partir da assinatura do TAC, uma Comissão formada por representantes 

dos municípios de Sorocaba, Piedade e Salto de Pirapora; do Ministério Público e da 

Coordenação Nacional de Saúde Mental formou-se o primeiro Grupo Condutor da 

RAPS, com a responsabilidade de coordenar e fiscalizar o processo de 

desinstitucionalização dos 473 internos do Vera Cruz e também dos mais de 1.500 

pacientes  dos outros hospitais localizados nos três municípios signatários do 

Termo, num prazo inicialmente previsto de 3 (três) anos, prorrogáveis por mais um. 

A orientação foi definitiva, para que gradativamente, os pacientes retornassem aos 

seus municípios de origem, seja voltando ao convívio com seus familiares ou para 

as residências terapêuticas, na medida em que os CAPS e outros serviços de 

retaguarda em saúde mental fossem também implantados compondo as redes 

municipais.1  

Este Grupo Condutor decidiu transformar o local em um Polo de 

Desinstitucionalização (Figura 12), com a função de promover a desinternação de 

todos os pacientes moradores dos quatro hospitais psiquiátricos de Sorocaba. 
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Figura 12 – Polo de Desinstitucionalização Vera Cruz 

 

Fonte: Carta Capital71 

Em 20 de dezembro de 2013 o Instituto Moriah assumiu a administração do 

Vera Cruz através de contrato assinado com a Prefeitura de Sorocaba que previa 

também a implantação e o gerenciamento de doze SRT e um CAPS III.72 A gestão 

da política de Saúde Mental ficou a cargo da Secretaria da Saúde de Sorocaba 

(SES), conforme a Lei Municipal nº 10.375, de 28 de dezembro de 2012.73 O prazo 

de vigência do contrato de gestão seria de dois anos, a partir da data de assinatura, 

podendo ser renovado, havendo concordância de ambas as partes. De acordo com 

o contrato firmado, o repasse mensal seria de R$ 2.008.734,00, sendo R$ 

1.800.000,00 destinados à manutenção dos serviços do hospital; R$ 25.400,00 

referentes aos valores para manutenção de cada SRT e R$ 183.334,00 para a 

manutenção do CAPS III. Em 11 de novembro de 2015 o Instituto Moriah 

comunicou, através de notificação extrajudicial, que não tinha mais interesse em 

continuar a gerir o Hospital Vera Cruz, o CAPS III e as doze SRT, e permaneceria 

somente até o final do contrato em 22 de dezembro.74 Este contrato foi prorrogado 

por mais dois meses75 e, em 5 de fevereiro de 2016 novo edital de chamamento foi 

publicado.76 Após vencer a licitação, em 21 de fevereiro, a Associação Paulista de 

Gestão Pública (APGP) passou a administrar o hospital, com o objetivo de encerrá-

lo até o final do ano. O contrato foi fechado com o valor total de R$ 10,7 milhões 

para um período de 10 meses.77  
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1.5.1.4 Mental Medicina Especializada 

Em 14 de agosto de 1971, inicialmente com o nome de Hospital Granja Viena, 

o Mental Medicina Especializada S/A (Figura 13) foi inaugurado em construção 

especialmente projetada para um hospital psiquiátrico, a pedido do Sr. Miguel Saker 

Filho dentro de sua propriedade. Um grupo vindo de São Paulo o administrou até 29 

de abril de 1972, quando uma nova diretoria assumiu e transformou a Sociedade 

Anônima em Sociedade Civil, com o objetivo principal de “exploração de serviços 

hospitalares na área da psiquiatria”.78 

Figura 13 – Hospital Mental Medicina Especializada 

 

Fonte: ABRASME79 

Em maio de 2001, numa parceria entre Prefeitura e o Hospital Mental, o 

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial de Sorocaba (SAPS) 

iniciou suas atividades63 e funcionou como Hospital-Dia até seu fechamento em abril 

de 2014.80 

Depois da assinatura do TAC1, em 23 de julho de 2014, o Hospital Mental foi 

o primeiro a ser fechado em Sorocaba. Após 43 anos de funcionamento, por 

determinação judicial, 218 pacientes, exclusivamente mulheres, que moravam na 

instituição, foram transferidas para o polo da desinstitucionalização da cidade: o 

Hospital Psiquiátrico Vera Cruz.81 
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1.5.2. Os Hospitais Psiquiátricos da região  

Segundo relatado na entrevista com Dra. Suse Helena Pedroso DiasV, na 

época em que terminou sua residência em psiquiatria em 1975, os únicos serviços 

existentes para o atendimento à saúde mental em Sorocaba e região eram os 

hospitais psiquiátricos e a Unidade de Psiquiatria da PUC-SP ligada à cadeira de 

psiquiatria, em funcionamento desde 1974. Além de Sorocaba, outros hospitais 

psiquiátricos foram abertos em algumas cidades da região, como a Clínica de 

Repouso Mailasqui, em 1970 na cidade de São Roque; o Hospital Psiquiátrico Vale 

das Hortências (Figura 14) em 1975, em Piedade; a Clínica Psiquiátrica de Salto de 

Pirapora e o Hospital Psiquiátrico Santa Cruz (Figura 15), ambos em 1977, em Salto 

de Pirapora; e o Hospital Psiquiátrico Pilar do Sul, em 1978, no município de Pilar do 

Sul.  

Figura 14 – Hospital Psiquiátrico Vale das Hortências 

 

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul82 

                                            
V Dra. Suse Helena Pedroso Dias é médica psiquiatra formada em 1973 pela PUC-SP, CREMESP: 

20.445. Trabalhou nos hospitais psiquiátricos: Jardim das Acácias (de 1974 a 1979), Mental Medicina 
Especializada (de 1975 a 1984), Vera Cruz (de 1976 a 1983) e Santa Cruz (de 1993 a 1997). Foi Diretora 
Técnica do Ambulatório Regional de Saúde Mental de Sorocaba de 1984 a 1987, Coordenadora da Direção 
Regional de Saúde de Sorocaba (DIR XXIII – antigo Escritório Regional de Saúde de Sorocaba - ERSA 59) de 
1994 a 2001 e, desde 2001 é Diretora Clínica da Associação Pró-Reintegração Social da Criança. 



41 
 

Figura 15 – Hospital Psiquiátrico Santa Cruz 

 

Fonte: G1 Sorocaba e Jundiaí83 

Também compondo este parque hospitalar, em 1978, no município de Itu foi 

fundado o Hospital Psiquiátrico Dr. Emílio Chiereguini, também privado84. Em 1984 

sua administração passou para os médicos David Kaloglian e Dario Doretto e, em 

2006, sob intervenção da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, 

transformou-se no Centro de Desenvolvimento ao Portador Deficiência Mental – 

CEDEME, que permanece em funcionamento até hoje, com enfoque no atendimento 

a pacientes neurológicos, segundo Dra. Suse Helena. Ela contou ainda, que em 

1986, no município de Itapetininga, o Hospital Psiquiátrico Laert Vieira Pires foi 

aberto, com 60 leitos, através de um consórcio intermunicipal, o Consórcio de 

Desenvolvimento da Região de Governo de Itapetininga (CONDERGI), congregado 

por 13 municípios: Alambari, Angatuba, Boituva, Campina do Monte Alegre, Capela 

do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Guareí, Itapetininga, São Miguel Arcanjo, 

Sarapuí, Tatuí e Tietê. Em 2001 este hospital foi descredenciado pelo SUS e ficou 

sob gerenciamento e financiamento do município de Itapetininga, mas não 

sobreviveu e em 2003 foi definitivamente desativado.  

Em 1996, após várias ações de fiscalização, 340 leitos do Hospital 

Psiquiátrico Pilar do Sul foram desativados. Os pacientes moradores foram 

transferidos para outros hospitais da nossa região e demais hospitais psiquiátricos 

da Coordenadoria de Saúde do Interior, resguardando-se o local de origem de cada 

um. Muitos deles foram encaminhados para os seus municípios de origem, oriundos 

de todo o Estado de São Paulo. Os 200 leitos restantes, dos 540 que existiam em 
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Pilar do Sul foram mantidos, por determinação da Secretaria da Saúde, e taxados 

como fora de possibilidade terapêutica. Em 1998, com a Portaria 2413/98,85 100 

(cem) leitos foram credenciados para cuidados neurológicos prolongados, e os 

outros 100 (cem) permaneceram como fora de possibilidade terapêutica 

graciosamente, até 1999 quando foram transferidos para outros hospitais 

psiquiátricos da Regional de Sorocaba. O hospital foi totalmente desativado em 

2004. 

Em 1997 a Clínica de Repouso Mailaski foi fechada pela DIR XXIII e os seus 

200 leitos foram disponibilizados para a DIR V de Osasco, porque era uma regional 

que não contava com leitos hospitalares e internava os pacientes em Sorocaba e 

região. Inicialmente foram fechadas as internações de pacientes agudos e depois 

foram transferidos os moradores que eram oriundos de todos os municípios do 

Estado de São Paulo, e também de outros Estados. 

 

1.5.3. A ocupação dos leitos psiquiátricos 

Conforme relata a Dra. Suse Helena, um boom de hospitais psiquiátricos 

ocorreu na década de 70 devido à superlotação do Hospital do Juquery, em Franco 

da Rocha. Houve, então, a decisão do Governo do Estado de São Paulo em firmar 

convênio com os hospitais de Sorocaba e região, alguns já existentes e outros que 

foram constituídos para este fim, e transferiram para eles cinco mil pacientes 

moradores crônicos. A maioria dos pacientes não possuía identificação, chegaram 

nomeados como: preto 1 mudo, branco 2 cego ou preto 2 mudo, e assim por diante, 

e foram, de certa forma, batizados com nomes que foram escolhidos dentro dos 

hospitais.  

Em 1977 a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo assumiu todos os 

pacientes acolhidos pela antiga Secretaria da Promoção Social e da Fundação 

Estadual do Bem-Estar do Menor – FEBEM. Todos os leitos psiquiátricos passaram 

a ser pagos pelo sistema de Autorização para Internação Hospitalar - AIH, e mais 

um grande contingente veio para Sorocaba.  Muitas crianças e adolescentes que 

estavam desabrigadas ou com destituição do poder familiar foram transferidas, 

independente do quadro psicopatológico, e hoje são muitos dos adultos moradores 

das residências terapêuticas. 
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Em 1989, na época em que ocorreu a intervenção da Casa de Saúde 

Anchieta, em Santos, Dr. Henrique contou que, por determinação da Secretaria 

Estadual da Saúde e a pedido da coordenadora estadual, Dra. Maria Cecília Della 

Torre, e com a concordância do Dr. José Antonio Gianini, diretor técnico da Direção 

Regional de Saúde em Sorocaba, inicialmente 180 pacientes foram transferidos do 

Hospital Anchieta e distribuídos entre os hospitais Teixeira Lima, Mental, Vera Cruz 

e Jardim das Acácias, trazidos de ônibus e sem qualquer informação ou documento.   

Depois desta reforma em Santos, as cidades do Vale do Ribeira ficaram sem 

retaguarda para internação psiquiátrica quando necessária, e passaram também a 

direcionar os casos para Sorocaba e região. 

No período de 1995 a 2003 os hospitais psiquiátricos de Sorocaba e região, 

da então denominada DIR XXIII, receberam em torno de 150 pacientes oriundos das 

diversas regionais de saúde do interior por ocasião da desativação de outros 

hospitais. A DIR XXIII também era referência de internação da DIR XVII, de Registro, 

com 17 municípios, segundo Dra. Suse Helena.  

Tabela 2 - Distribuição dos leitos nos Hospitais da DIR XXIII em 1995 

*Leitos para pacientes neurológicos 
Fonte: Autoria própria 

 

Em 1995, de acordo com a sua ocupação, os leitos psiquiátricos foram 

divididos em leitos para moradores, com pacientes internados seis meses ou mais, e 

HOSPITAL LEITOS OPERACIONAIS* LEITOS SUS 

Dr. Laert Vieira Pires 60 60 

Vale das Hortências 514 514 

Pilar do Sul 540 540 

Clínica de Salto de Pirapora 425 425 

Santa Cruz 576 576 

Mailaski 222 200 

Jardim das Acácias 399 387 

Vera Cruz 600 584 

Teixeira Lima 297 291 

Mental Medicina 423 420 

CEDEME* 206 206 

TOTAL GERAL 4262 4203 

TOTAL/SOROCABA 1719 1682 
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leitos para agudos, de maior rotatividade. Os leitos dos moradores, quando 

desocupados por quaisquer motivos (alta, óbito ou transferência), eram extintos e 

não podiam mais ser ocupados. A expressão utilizada era que “queimava-se a 

cama”. O número de leitos por hospital naquele ano está descrito na Tabela 1: 

 

1.5.4. Outros serviços de saúde mental em Sorocaba  

Conforme relato do Dr. Henrique, em 1980, a pedido do Governo do Estado 

de São Paulo, um professor da PUC-SP, o Prof. Dr. Antônio Matos Fontana, iniciou 

a implantação e coordenou por pequeno período, um Ambulatório Regional de 

Saúde Mental que atendia usuários indigentes de Sorocaba e dos outros 47 

municípios da região, que não tinham direito ao antigo INPS. Apesar de não ser 

servidor público estadual, ele foi convidado a assumir este serviço por ser professor 

da Faculdade de Medicina de Sorocaba e chefe da disciplina de psiquiatria. Na 

época, o município tinha apenas um ambulatório público em funcionamento, ligado à 

universidade, chamado de Unidade de Psiquiatria, fundado na década de 70, que 

também atendia às pessoas que não tinham direito à Previdência Social.  Os que 

tinham este direito eram atendidos em ambulatório próprio ou em uma unidade 

especializada chamada CAP – Centro de Atendimento Psiquiátrico, situada no 

centro da cidade que existiu durante mais de vinte anos coordenada pelo Dr. Antônio 

Salvador, também docente da PUC-SP e conveniado com o extinto INPS. Se 

houvesse a indicação de internação, os pacientes se dirigiam, com a solicitação 

médica em mãos, diretamente aos hospitais. As instituições tinham autonomia para 

decidir se a pessoa iria ficar internada ou seria dispensada, e emitiam a AIH para 

aqueles com indicação hospitalar. Os hospitais, Teixeira Lima, Mental Medicina e 

Vera Cruz, tinham o convênio com o INPS. O Jardim das Acácias, a Clínica de Salto 

de Pirapora, o Santa Cruz, o Vale das Hortências, o Mailaski e o Hospital de Pilar do 

Sul atendiam também às pessoas que tinham convênio médico.  

Em 1983, no governo de Franco Montoro, diante de mudanças de estratégia 

da política de saúde mental, houve uma grande abertura para que o Coordenador 

Regional de Saúde Mental, Dr. Marcos Pacheco Toledo Ferraz, junto com a Sra. 

Mirsa Elizabete Delosi e o médico psiquiatra Dr. Nilson Páscoa, da coordenação 

estadual, organizassem no Estado uma estrutura de ambulatórios regionais com 

equipes multiprofissionais compostas por médico psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, farmacêutico, e outros profissionais de saúde. 
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A partir daí a avaliação, o tratamento e o acompanhamento das pessoas que tinham 

algum problema na área psiquiátrica e emocional começaram a ser vistos com 

outros olhos. O foco, que até então era quase que exclusivamente hospitalar, 

começou a ser modificado.  

A partir de 1987 começou a implantação de pequenas unidades nos 

municípios da região, chamadas de equipes mínimas. Naquela oportunidade foram 

montadas estas equipes ou ambulatórios em 17 municípios da região. 

Em 1989, o Secretário da Saúde de Sorocaba, Dr. José Luiz Bevilacqua, teve 

a iniciativa de implantar um serviço próprio de saúde mental e direcionou a psicóloga 

Regina Barbéri, funcionária do Estado colocada à disposição da Prefeitura de 

Sorocaba, para começar um trabalho dentro das UBS e também junto à Secretaria 

da Educação, com orientação às professoras, principalmente da pré-escola e dos 

primeiros anos, para que conseguissem identificar nas crianças alguma questão que 

indicasse a necessidade de avaliação ou acompanhamento psicológico. Por volta de 

1993, o Ambulatório Regional foi municipalizado e os usuários dos outros municípios 

foram gradativamente direcionados para os serviços municipais. 

Por volta de 1990, coordenado pelo Dr. Henrique, e com a retaguarda do Prof. 

Dr. Fontana, foi implantado um pronto-socorro psiquiátrico, numa casa próxima ao 

Pronto-Socorro do Hospital Regional de Sorocaba. Depois de alguns anos, o serviço 

foi incorporado ao prédio do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, onde permanece até 

hoje, contando atualmente com 10 (dez) leitos para atendimento às urgências e 

emergências psiquiátricas.  

Seguindo o processo de gradativa desinstitucionalização dos pacientes 

moradores dos hospitais psiquiátricos, após avaliação das internas do Mental 

Medicina Especializada por equipe multiprofissional ligada à coordenação municipal 

de saúde mental, em 2010, outras três SRT foram abertas em parceria com a 

Associação de Atenção Humanitária à Saúde – ATHUS, cada uma com seis 

senhoras. 

Em maio de 2010, pelo decreto 7.17986 o Governo Federal instituiu o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, e, através da Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, abriu edital de chamamento para a 

implantação de vários tipos de serviços. Sorocaba foi contemplada em três projetos 

e organizou, em 2011, um Consultório na Rua e; em 2014, uma Unidade de 

Acolhimento Transitório Infanto-Juvenil, denominada como “Tudo Nosso”87, em 
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parceira com a ONG Lua Nova, como parte do programa Entre Nós da Prefeitura 

Municipal de Sorocaba88; e desde 2012, um Centro Regional de Referência – CRR 

sob a responsabilidade da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – campus 

Sorocaba, visando contribuir no aprimoramento técnico dos profissionais das 

diversas áreas que atuam na atenção aos que fazem o uso prejudicial de drogas.89  

Como já referido, em 11 de outubro de 2013 a Prefeitura de Sorocaba 

inaugurou o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III 

Saca Só, administrado pela própria prefeitura, no lugar onde antes funcionava o 

Centro Social do Jovem - CAPS AD II,90 e em 26 de maio de 2014 o primeiro CAPS 

III Arte do Encontro, em parceria com o Instituto Moriah. O Ministro da Saúde, Dr. 

Arthur Chioro, participou da inauguração deste serviço.91  

A partir de 4 de agosto de 2014 a RAPS de Sorocaba passou a contar 

também com uma enfermaria psiquiátrica, com 10 leitos, inaugurada nas 

dependências da Santa Casa de Misericórdia, e gerida pelo governo municipal.92  

Foram inaugurados, em 7 de julho de 2015 o CAPS III Alegria de Viver61 e o 

segundo CAPS AD III Roda Viva62 em 13 de julho do mesmo ano, ambos em 

parceria com a APIS -  Jardim das Acácias. Em 31 de janeiro de 2016 o último CAPS 

II em funcionamento também fechou suas portas.63 

O atendimento em saúde mental na infância e adolescência, também 

aconteceu por convênio, desta vez entre o município e a Associação Pró-

Reintegração Social da Criança, e Dra. Suse Helena descreveu como ocorreu: Em 

1994, sabendo que a Comunidade Terapêutica Enfance no município de Diadema 

corria o risco de fechar, ofereceu ao seu diretor, o Dr. Osvaldo Dante Milton Di 

Loreto, uma casa, de sua propriedade, na Vila Santana no município de Sorocaba, 

para a instalação do serviço. Assim começou o atendimento da Associação Pró-

Reintegração Social da Criança, com capacidade de atendimento a 30 crianças.93  

 Em 1996 a Associação abriu seu primeiro serviço em convênio com a 

Prefeitura Municipal de Sorocaba, uma Oficina Terapêutica, localizada na zona 

oeste da cidade, no mesmo local onde, em 2002 foi inaugurado o primeiro Centro de 

Atenção Psicossocial para a Infância e Juventude – CAPS IJ, que foi credenciado 

pelo Ministério da Saúde em 18 de janeiro de 2002. Em 20 de outubro de 2004 o 

segundo CAPS IJ abriu na zona norte, credenciado em 2006, e o terceiro na zona 

leste em 27 de junho de 2014, credenciado em 2015. 
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1.5.5. O processo de redução dos leitos  

Em continuidade ao processo de redução progressiva dos leitos hospitalares 

em 1997, por determinação superior, num corte linear, foram desativados 5,4% do 

total de leitos psiquiátricos de Sorocaba, num total de 173 leitos destinados a 

pacientes agudos. 

Até 1998 todos os hospitais da região estavam sob gestão estadual e a partir 

deste ano, os quatro hospitais psiquiátricos localizados no município de Sorocaba, o 

Mental Medicina Especializada, o Teixeira Lima, Vera Cruz e Jardim das Acácias 

foram municipalizados. 

Um levantamento feito por Dra. Suse Helena, na época em que estava à 

frente da regional de saúde, mostrou que no período entre 1995 a 2004 foram 

desativados 1.021 leitos psiquiátricos da rede hospitalar da DIR XXIII - Sorocaba, o 

que levou a uma perda financeira substancial de R$ 579.543,90 por mês, montante 

que poderia viabilizar a implantação equipamentos extra-hospitalares nesta região. 

Tabela 3 – Distribuição dos leitos nos Hospitais Psiquiátricos de Sorocaba de 

1980 a 2015, segundo Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES 

Hospitais 1980 1990 2000 2005 2012 2014 2015 2016 

Hospital Psiquiátrico Vera Cruz 600 584 552 524 512 512 512 353 

Mental Medicina Especializada 420 420 397 393 371 240 0 0 

Hosp. Psiq. Jardim das Acácias 387 366 300 296 244 140 0 0 

Inst. Psiq. Prof. André Teixeira Lima 300 291 275 273 245 240 120 0 

Total dos Leitos 1.738 1.661 1.524 1.486 1.372 1.132 632 353 

Fonte: Autoria própria 

Entre 1980 e 2012 houve diminuição de 366 leitos hospitalares, referentes a 

21% do total em Sorocaba, e depois da assinatura do TAC outros 740 leitos foram 

extintos. (Tabela 2) 

A Portaria/MS 106/2000 estabeleceu que, a cada transferência de paciente do 

Hospital Especializado para o Serviço de Residência Terapêutica, seria reduzido ou 

descredenciado do SUS igual número de leitos naquele hospital, realocando o 

recurso da AIH correspondente para os tetos orçamentários do estado ou município 

responsável pela assistência ao paciente e pela rede substitutiva de cuidados em 

saúde mental.44 
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Conforme dados do Censo Psicossocial do Estado de São Paulo feito em 

2008, no Estado de São Paulo foram fechados 45 hospitais psiquiátricos entre os 

anos de 1989 a 2007, com uma redução de cerca de 10 mil leitos de psiquiatria.52   

O principal resultado esperado com a implantação dessa rede era a redução 

no número de internações, o que pode ser avaliado pelo Censo Psicossocial 

realizado no Estado de São Paulo em 200852 onde, dentre os 1.050 pacientes 

internados (chamados moradores) em hospitais psiquiátricos da cidade de 

Sorocaba, somente 98 eram da própria cidade, ou seja, Sorocaba utilizava apenas 

9,33% dos leitos psiquiátricos de moradores instalados em seu território. 

A política de desinstitucionalização teve um forte impulso com a implantação 

do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares – PNASH – 

Psiquiatria, pela Portaria 251/2002.47 Inicialmente, a vistoria foi feita em 252 

estabelecimentos hospitalares brasileiros e estabeleceu-se uma classificação para 

os hospitais psiquiátricos integrantes da rede do SUS, através da apuração de 

indicadores de qualidade e do número de leitos hospitalares, constante do cadastro 

do MS à época. Uma segunda avaliação foi realizada em 2005. O PNASH conseguiu 

vistoriar todos os hospitais psiquiátricos do país, bem como os leitos e unidades 

psiquiátricas em hospitais gerais, e mostrou-se como dispositivo fundamental para a 

indução e efetivação da política de redução de leitos psiquiátricos e melhoria da 

qualidade da assistência hospitalar em psiquiatria.94 

Em março de 2016 Sorocaba mantinha 26 SRT com proposta de abrir mais 

15 até o final do ano, de modo a atender a demanda de 136 sorocabanos internados 

no Vera Cruz que, por sua vez, ainda abrigava outros 317 oriundos de 90 

municípios.95 

Em um encontro ocorrido em 14 de julho de 2016 na Secretaria Municipal da 

Saúde de São Paulo, com representantes do Ministério Público Estadual e Federal, 

MS, SES e Secretaria da Saúde de Sorocaba, definiram que a cidade teria uma 

nova equipe de apoio para agilizar o processo de desinstitucionalização, e as 

cidades de São Paulo e Itapeva definiram datas para transferências de pacientes 

que ainda estavam internados no Polo de Desinstitucionalização Vera Cruz para as 

respectivas SRT.96 

Restaram ainda onze pacientes que respondem a processo judicial, e 

portanto, não elegíveis para SRT. O Ministério Público declarou que pretende 

agilizar o encaminhamento deles aos seus municípios de origem.96 
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Segundo dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – 

CNES, em 18 de dezembro de 2016, data em que, de acordo com o determinado no 

TAC todos os pacientes já deveriam estar fora dos hospitais, no Vera Cruz ainda 

permaneciam internadas 353 pessoas. 

As transformações prosseguem e esta história ainda está inacabada. 

Sorocaba tem hoje o enorme desafio de transformar definitivamente a histórica 

segregação em progressiva liberdade. Deve reintegrar socialmente esta população, 

por meio de políticas públicas adequadas, numa visão moderna, factível e voltada 

para renovação e promoção integral da saúde. Trata-se, portanto, de liberdade com 

qualidade de vida, garantia de direitos, aceitação social e quebra definitiva das 

“algemas”. 

 

  1.6 Apoio matricial em saúde mental na Atenção Primária 

A Atenção Primária tem como um de seus princípios facilitar o primeiro 

acesso das pessoas ao Sistema de Saúde, inclusive daquelas que demandam 

cuidados em saúde mental. Neste ponto de atenção, as ações são desenvolvidas 

em um território geograficamente conhecido, possibilitando aos profissionais de 

saúde uma proximidade para conhecer a história de vida das pessoas e de seus 

vínculos com a comunidade e o território onde moram, bem como com outros 

elementos dos seus contextos de vida.97 

Podemos dizer que o cuidado em saúde mental na Atenção Básica é 
bastante estratégico pela facilidade de acesso das equipes aos usuários e 
vice-versa. Por estas características, é comum que os profissionais de 
Saúde se encontrem a todo o momento com pacientes em situação de 
sofrimento psíquico. No entanto, apesar de sua importância, a realização de 
práticas em saúde mental na Atenção Básica suscita muitas dúvidas, 
curiosidades e receios nos profissionais de Saúde.97 

 

A saúde mental não está dissociada da saúde geral. Por isso, faz-se 

necessário reconhecer que as demandas de saúde mental estão presentes em 

diversas queixas relatadas pelos pacientes que chegam aos serviços de Saúde, em 

especial da Atenção Primária. Cabe aos profissionais envolvidos na assistência, o 

desafio de perceber e intervir nestas questões. 

Segundo estimativas internacionais e do Ministério da Saúde, há alta 

prevalência de transtornos mentais, de tal modo que 3% da população necessita de 

cuidados contínuos (transtornos mentais severos e persistentes), e mais 9% 

precisam de atendimento eventual (transtornos menos graves), totalizando 12% da 
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população.4 Em contraposição, há escassez de especialistas, serviços e sistemas 

organizados, o que determina um grande percentual de indivíduos que necessitam 

de tratamento e não estão sendo adequadamente cuidados. 98  

O Ministério da Saúde avalia ainda que cerca de 9% da população apresenta 

transtornos mentais leves e de 6 a 8% desenvolve transtornos decorrentes do uso 

de álcool e outras drogas, pelos quais a atenção básica deve responsabilizar-se. 

Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 56% das equipes de Saúde da 

Família referem realizar alguma ação de Saúde Mental.99 

Ao atentar para ações de saúde mental que possam ser realizadas no próprio 

contexto do território das equipes, chama atenção o fato de que a saúde mental não 

exige necessariamente um trabalho para além daquele já demandado aos 

profissionais de saúde. Trata-se, sobretudo, de que estes profissionais incorporem, 

ou aprimorem competências de cuidado em saúde mental na sua prática diária, de 

tal modo que suas intervenções sejam capazes de considerar a subjetividade, a 

singularidade e a visão de mundo do usuário no processo de cuidado integral à 

saúde.  

Na proposta de Matriciamento existem, necessariamente, duas equipes: uma 

de referência e outra de matriciadores, que devem compartilhar suas experiências e 

conhecimento para a tomada de decisões em conjunto, de forma integrada. A equipe 

de referência é a responsável pela condução dos casos, e busca nas discussões do 

matriciamento a ampliação de seus saberes e de suas possibilidades de vínculo 

favorável ao cuidado, enquanto o matriciador é um especialista que pode agregar 

conhecimento, contribuindo para a intervenção num determinado problema de 

saúde.100 

Esta proposta é diferenciada do atendimento prestado exclusivamente por um 

especialista dentro de uma unidade de atenção primária tradicional, pois o 

matriciador é um educador que oferta suporte técnico à equipe de referência e não 

detém o monopólio do processo de saúde-enfermidade-intervenção, que passa a 

pertencer a todo o campo da saúde de forma compartilhada101. 

A proposta de apoio matricial e equipe de referência como recurso para a 

organização do trabalho em saúde na AP, objetiva “limitar a fragmentação da 

atenção, consolidar a responsabilização clínica, valorizar o cuidado interdisciplinar e 

contribuir para a regulação das redes assistenciais”.4 
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O apoio matricial e a equipe de referência são metodologias de trabalho para 

se realizar a gestão da atenção em saúde e são também arranjos organizacionais 

que buscam diminuir a fragmentação imposta ao processo de trabalho decorrente da 

especialização crescente em quase todas as áreas de conhecimento.100  

O apoio matricial pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto 
suporte técnico-pedagógico às equipes de referência. Depende da 
construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre os 
componentes de uma equipe de referência e os especialistas que oferecem 
apoio matricial.100 

 

São argumentos favoráveis à inserção da saúde mental na atenção primária: 

o atendimento de pessoas com transtornos mentais no território; a redução da 

discriminação e do estigma; a melhoria do acesso; o desenvolvimento de novas 

competências para os profissionais da atenção primária; a redução dos custos; o 

tratamento simultâneo de doenças físicas e mentais, que muitas vezes se 

sobrepõem; e a possibilidade de incorporar o cuidado em saúde mental numa 

perspectiva de clínica ampliada, mediante uma abordagem inter e transdisciplinar.101 

A efetivação dessa metodologia de trabalho deve ser compreendida como um 

processo e como tal, implica a construção coletiva e conjunta de profissionais 

generalistas e especialistas. Desta forma, a saúde mental poderá ser incorporada 

nos cuidados de saúde na rede de atenção primária, oportunizando intervenções no 

sofrimento psíquico no território e produzindo novas relações. 

Os trabalhadores tanto da AP como dos serviços especializados apresentam 

dificuldade em compreender o que é o matriciamento, tanto no que se refere ao 

processo de trabalho como também não existem espaços para debates sobre o 

tema e nem se discute sobre outras estratégias possíveis para formar uma rede de 

atenção capaz de articular e interligar os serviços de saúde mentais com os demais 

existentes no território.102, 103 

Importante ressaltar que a supervisão e o suporte de especialistas, os 

encontros sistemáticos, a longitudinalidade, a capacitação de profissionais 

generalistas e especialistas, a coordenação dos cuidados em rede e os recursos 

invisíveis desempenham um papel central para a integração entre saúde mental e 

atenção primária.5  

 De modo geral, a constituição da rede aponta ainda para uma fraca inserção 

de ações de saúde mental na AP devido à falta de capacitação: “A falta de preparo 
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dos profissionais para o cuidado em saúde mental evidencia a centralização no 

modelo da doença (modelo biomédico).5” 

A grande maioria das instituições de ensino superior apresenta em sua grade 

curricular conteúdos sobre saúde mental, porém mais se aproximam da psiquiatria 

tradicional do que da concepção ampliada de saúde mental ou atenção psicossocial 

que seria necessária à formação do médico generalista. Com isso, não prepara 

efetivamente o profissional para o cuidado aos pacientes em sofrimento psíquico ou 

psiquiátrico, nem contribui para que essa área se torne mais atrativa. É evidente a 

falta de capacitação para os aspectos subjetivos do cuidar em saúde mental, de que 

forma se relacionar, de como utilizar o instrumental terapêutico nas crises e 

cronicamente, que são fundamentais para que o profissional possa atuar em saúde 

mental na AP.104, 105 

Para que ocorra o apoio matricial em saúde mental às equipes de referência 

da AP há que se considerar:  

 [...] a necessidade de mudanças na formação profissional, que deve ser 
estendida não somente à formação da área médica, mas também para 
outras profissões da saúde; a questão de visualizar a saúde mental em uma 
rede intersetorial, que transcende o campo da saúde e a necessidade de 
ampliação da projeção dos CAPS junto às equipes de saúde da Atenção 
Básica; associado ao trabalho em rede.101 

 

O apoio matricial tem potencial de garantir o acesso ao atendimento a 

pessoas que se encontram à margem do sistema de saúde, desassistidas, sem 

possibilidades de assistência especializada. A utilização da UBS como porta de 

entrada do sistema pode e deve prover um atendimento qualificado, não sendo 

necessária a referência ao serviço especializado como primeira opção e tão 

somente quando esgotadas outras alternativas igualmente qualificadas. As 

vantagens de um cuidado de base territorial incluem: conhecimento dos profissionais 

da situação de vida daquela pessoa, além da questão do vínculo e da possibilidade 

de acionar recursos da própria comunidade; a conexão com outros setores – 

educação, assistência social, programas governamentais; entre outros.106 

A ampliação da clínica significa o resgate e a valorização de outras 

dimensões do ser humano, que não somente a biológica e a dos sintomas, na 

análise singular de cada caso. Assim, riscos como os sociais e outros se incorporam 

à avaliação clínica. 

Podemos citar como exemplos de situações de risco:107 
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• Exclusão social (pacientes egressos de hospital psiquiátrico, pessoas em 

prisão domiciliar, população em situação de rua, idosos em situação de abandono, 

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, etc.); 

• Transtornos mentais graves, severos e persistentes; 

• Suicídios e tentativas de suicídio em adolescentes e adultos jovens; 

• Violência intrafamiliar; 

• Problemas clínicos relacionados ao uso e abuso de álcool e outras drogas; 

• Abuso e dependência de benzodiazepínicos.  

 As intervenções em saúde mental devem, neste conceito atual, promover 

novas possibilidades de transformar e qualificar as condições e modos de vida, 

orientando-se pela produção de vida e de saúde e não se limitando à medicina 

curativa centrada em doenças. Para tanto, é necessário olhar o sujeito em suas 

múltiplas dimensões, com seus desejos, anseios, valores e escolhas.  

Muitas experiências de matriciamento em saúde mental foram desenvolvidas 

por todo o país, e cada município desenhou sua estratégia da forma que melhor 

atendesse à sua realidade, aos seus usuários e serviços, como algumas que 

descreveremos a seguir.  

No município de Sobral/CE, uma denúncia, levou à criação de uma comissão 

sindicante municipal, que culminou em intervenção municipal e no fechamento de 

um hospital psiquiátrico, em 2000. A implantação de uma rede municipal de Saúde 

Mental teve que ser acelerada e o formato do matriciamento foi tomando corpo e se 

expandindo. Nesta época, os únicos profissionais de saúde mental que iam às UBS 

eram os psiquiatras, que atuavam como preceptores para a Residência em Saúde 

da Família. Concomitantes aconteceram também capacitações em saúde mental 

para os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e agentes comunitários 

de saúde coordenadas e realizadas na Escola de Formação em Saúde da Família 

Visconde de Sabóia.108
  

O Apoio Matricial em Sobral/CE compreende visitas mensais ou quinzenais a 

unidades de saúde da família onde ocorre sensibilização sobre saúde mental, 

discussão de casos, visitas domiciliares e consultas conjuntas com a participação de 

médicos e enfermeiros da ESF, agentes comunitários de saúde e estudantes de 

medicina e enfermagem, com solicitação de autorização dos pacientes. Desde 2004 

a triagem para a atenção secundária passou a ocorrer inteiramente na atenção 

primária.108 
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Em Campinas/SP, em 2001 implantaram o “Programa Paidéia Saúde da 

Família” 109, tanto nas UBS em que estavam sediados os profissionais de saúde 

mental como nas que recebiam o matriciamento de outros serviços. O apoio de 

equipes multidisciplinares foi oferecido por meio de atendimentos conjuntos entre o 

profissional da saúde mental e o profissional de referência. Juntos, compreendiam o 

caso e suas necessidades, para então decidir sobre responsabilidades de cada um. 

Utilizaram a lógica da corresponsabilização sobrepondo-se à lógica do 

encaminhamento, fazendo com que o sofrimento psíquico deixasse de ser 

responsabilidade exclusiva da Saúde Mental. A implantação do modelo Paidéia 

ocorreu com radicalidade, como uma imposição da gestão para tornar possível a 

mudança de cultura pretendida, e como resultado, alguns profissionais 

permaneceram pouco permeáveis às mudanças.109 

Na região da Bela Vista, na cidade de São Paulo, desde 2006 o CAPS Prof. 

Luís da Rocha Cerqueira e o Programa Saúde da Família da UBS Nossa Senhora 

do Brasil, têm uma parceria onde as estratégias de matriciamento utilizadas são 

reuniões de equipe, nas quais há capacitação; discussão de casos; acolhimento e 

elaboração de projetos terapêuticos; além de visitas domiciliares conjuntas. As 

reuniões acontecem semanalmente, por um período de aproximadamente três 

horas, e cada semana a equipe de saúde mental participa da reunião de uma das 

três equipes da ESF. Adicionalmente, fazem visitas domiciliares conjuntas para os 

casos discutidos que apresentem maior gravidade.110   

No município de Vitória/ES o trabalho de matriciamento em saúde mental 

iniciou em 2007. Na ocasião, a rede de saúde municipal contava com assistente 

social, farmacêutico, fonoaudiólogo, ginecologista, pediatra, profissional de 

educação física, psicólogo e sanitarista na atenção primária o que favorecia um 

cuidado integral em saúde. No entanto, contava com apenas um CAPS II e um 

CAPS AD que eram referências para a população de toda a região metropolitana e 

até mesmo para cidades do interior do Estado, e demostravam certa resistência e 

dificuldade em acolher aquelas pessoas em sofrimento psíquico, A partir de um 

documento intitulado “Territorialização das ações dos CAPS” passaram a 

desenvolver ações em parceria com a rede básica para potencializar as práticas dos 

CAPS e das unidades de saúde no cuidado em saúde mental. Definiram dois 

profissionais de cada CAPS como referência matricial para cada uma das seis 
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regiões de saúde de Vitória. Em 2015, o município já contava com três CAPS 

trabalhando com a proposta de matriciamento junto às 30 UBS do município.111  

Em Capivari/SP, em 2007, a implantação do matriciamento nas UBS foi 

realizada primeiro junto aos médicos e a equipe de ESF. Na ocasião, as equipes 

estavam incompletas, não ocorriam reuniões de equipe, nem tampouco definição de 

um gerente que respondesse pela unidade, sendo que esta função estava 

acumulada pelo médico de referência, ampliando o modelo medicocêntrico. Diante 

destes fatores complicadores, a proposta de um serviço multidisciplinar não era 

bem-vinda, e a solução foi uma intervenção que provocou a mudança no perfil do 

trabalho de fora para dentro, surgindo a imposição de implantar o matriciamento 

primeiro nas três unidades com ESF, e depois nas duas UBS tradicionais. Em 

seguida, foram realizadas reuniões com as coordenações de algumas áreas que 

foram escolhidas para iniciar a implantação do matriciamento com as especialidades 

de saúde mental. O apoio matricial iniciou com participação de duas especialidades: 

a Psicologia e a Fonoaudiologia, e depois com o restante da rede de Saúde Mental. 

Os profissionais foram qualificados em oficinas direcionadas a diferentes setores de 

saúde, mudando assim o panorama inicial desfavorável.112 

Uma pesquisa publicada em 2012 descreve que em Belo Horizonte/MG, o 

matriciamento em saúde mental era realizado por meio de reuniões sistemáticas e 

encontros com a equipe de especialistas do NASF e também entre equipes de 

saúde mental. A rede de atenção primária do SUS-BH contava com equipes de 

saúde mental compostas por psiquiatras e psicólogos em 67 centros de saúde, e 

cabia a esses especialistas atender às pessoas com demandas de saúde mental e 

também realizar reuniões de apoio matricial com os profissionais da saúde da 

família, em até três outras UBS. Referiram escassez de equipes e de formação, 

dificultando a participação dos generalistas da saúde da família nas reuniões de 

matriciamento para se capacitarem quanto ao acolhimento das demandas 

consideradas específicas, complexas e crescentes da saúde mental. Outro destaque 

citado foi relativo à cobrança de produtividade por parte dos gestores, implicando em 

exigências quantitativas quanto a visitas domiciliares, consultas e prescrições.113 

Em Fortaleza/CE um relato de caso em 2012 descreve que, neste município, 

a equipe matriciadora é aquela do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Geral, 

formada por médico, enfermeiro e psicóloga. Os casos são acompanhados de forma 

compartilhada e realizado pelos trabalhadores da saúde do CAPS e da ESF. 
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Inicialmente a equipe de referência expõe a situação e o contexto do caso a ser 

discutido para a equipe de apoio matricial e, após essa explanação, o usuário já 

esclarecido sobre o atendimento conjunto, é recepcionado pela equipe 

interdisciplinar. O processo se desenvolve com a participação de todos os atores 

envolvidos. Depois de elucidadas as dúvidas e explorado todo o contexto, o usuário 

aguarda em outra sala enquanto as equipes promovem uma nova discussão do 

caso, depois disso, ao retornar à sala, o indivíduo tem a oportunidade de decidir e 

pactuar com a equipe o seu projeto terapêutico, que é desenhado em forma de 

esboço, receptivo a possibilidades e interações de diferentes saberes. O projeto 

terapêutico é algo singular e elaborado com base nas necessidades de saúde de 

cada usuário, não excluindo suas opiniões, seus sonhos, seu projeto de vida.114  

No município de Encruzilhada do Sul/RS a implantação da estratégia de 

matriciamento em saúde mental começou em 2012 e surgiu a partir da necessidade 

de fortalecer a rede e de organizar o fluxo de encaminhamentos ao CAPS. Começou 

nas unidades de ESF através do treinamento dos agentes de saúde, para que 

pudessem identificar na comunidade sinais de sofrimento psíquico, para posterior 

acolhimento na unidade de saúde. No início as equipes tiveram dificuldade em 

aceitar que os profissionais da saúde mental estivessem lá para compartilhar os 

casos e não para atender. Começaram a realizar acolhimentos e discussões em 

equipe como forma de pontuar o que era necessário investigar e definir como essa 

escuta poderia ser feita pelos profissionais da ESF. As idas da equipe de 

matriciamento ao ESF eram semanais e os atendimentos específicos individuais 

ocorriam com o objetivo de identificar casos que merecessem a elaboração de um 

projeto terapêutico singular, ou necessitassem avaliação diagnóstica.115  

Em Goiânia/GO, em 2013, o matriciamento em saúde mental começou a ser 

feito pela equipe do CAPS, com as equipes das unidades de ESF. As reuniões 

aconteciam uma vez por mês e seguiam quatro focos principais: Sensibilizar as 

equipes da ESF que ainda não estavam matriciadas; capacitar equipes da ESF para 

que os profissionais pudessem conduzir os casos; prestar assessoria e promover a 

expansão do matriciamento para outras unidades da ESF.116  

No município de Araranguá/SC, em 2015, o matriciamento era realizado pelo 

NASF, por meio de reuniões mensais com a proposta de atendimento 

interdisciplinar, onde é fundamental a integração dos profissionais para 

operacionalizar um atendimento mais amplo. Eventualmente o Conselho Tutelar, os 
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profissionais do CAPS e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

também participavam das reuniões. Quando necessário, realizavam interconsultas 

através de visitas domiciliares, discussões de casos e busca ativa dos pacientes. 

Desenvolveram grupos de apoio para que todos os serviços assumissem os 

pacientes visando a resolução mais rápida dos problemas. Concluíram que existem 

dificuldades em articular as reuniões de matriciamento, pois muitas vezes os 

profissionais também têm que realizar atendimentos individuais, sobrecarregando as 

agendas.117 

No município de Sorocaba, na configuração da atenção à saúde mental, os 

médicos psiquiatras e os outros profissionais: psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

enfermeiros, assistentes sociais, etc., concentravam-se nos serviços especializados: 

Ambulatórios, CAPS e Hospitais Psiquiátricos. Assim, todas as pessoas com algum 

tipo de sofrimento relacionado à saúde mental, fosse leve, moderado ou grave, eram 

direcionadas a algum desses serviços, o que acabou por superlotá-los, além de 

fortalecer a ideia de que a saúde mental estaria a parte da saúde integral do sujeito.  

Com o passar do tempo, um ciclo vicioso estabeleceu-se e os serviços 

ambulatoriais já não conseguiram mais absorver a crescente demanda, gerando 

desassistência aos novos pacientes que necessitavam de atendimento 

especializado, o que suscitava mais internações hospitalares em unidades 

psiquiátricas, que já contavam com um número muito grande de internos em 

situação de abandono, agravando ainda mais a situação de superlotação desses 

serviços. Concomitantemente, as pessoas desinstitucionalizadas em função do 

cumprimento do TAC e da política estabelecida pelo MS, que passaram a habitar os 

SRT, também foram acolhidas para acompanhamento horizontal pelos serviços 

ambulatoriais especializados.   

Neste cenário, a necessidade de capacitação dos profissionais da AP nas 

questões relacionadas ao acolhimento e atendimento das pessoas com transtornos 

mentais, tornou-se evidente, urgente e imprescindível. Segundo a proposta de 

Gastão Wagner de Campos, o apoio matricial e a equipe de referência são 

fundamentais para a reforma das organizações e do trabalho em saúde.4 

“O apoio matricial constitui um arranjo organizacional que visa outorgar 

suporte técnico em áreas específicas às equipes responsáveis pelo desenvolvimento 

de ações básicas de saúde para a população”.106 Nesse arranjo, a equipe por ele 

responsável, compartilha alguns casos com a equipe de saúde local em forma de 
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corresponsabilização, que pode se efetivar por meio de discussões conjuntas de 

casos, intervenções partilhadas junto às famílias e comunidades, ou em 

atendimentos conjuntos, diminuindo a lógica do encaminhamento ao especialista e 

aumentando a resolutividade dos problemas pela equipe local. Assim, de forma 

contínua e gradativa, também estimula a interdisciplinaridade e a ampliação da 

clínica na equipe. 

Conforme aponta a legislação, os CAPS são os organizadores da rede e, 

como tais, devem buscar o estreitamento de laços entre o campo da saúde mental e 

a comunidade. De acordo com a Portaria nº 336/0246, que define e estabelece 

diretrizes para o funcionamento dos CAPS, é função do serviço oferecer suporte em 

saúde mental à atenção básica, responsabilizar-se pela organização da demanda e 

da rede de cuidados, supervisionar e capacitar às equipes de atenção básica. Em 

Sorocaba, os contratos firmados entre a Prefeitura e os serviços terceirizados para 

prestar atendimento em saúde mental (CAPS e ambulatórios) não previam as ações 

de matriciamento e houve uma certa resistência dos gestores dos serviços 

contratados em disponibilizar as equipes para as ações de matriciamento. 

A partir de então, os psiquiatras e outros profissionais da saúde mental, seja 

dos serviços ambulatoriais ou daqueles contratados para esse fim, passariam a 

realizar o apoio matricial em saúde mental nas UBS, tanto tradicionais como aquelas 

da Estratégia Saúde da Família, com o objetivo de promover o progressivo 

empoderamento das equipes, possibilitando a reinserção daqueles indivíduos e seu 

adequado acompanhamento pela AP no local onde residem. 

Para este trabalho, tecido no diálogo e compartilhamento transversal de 

saberes, tornam-se prioritárias a sensibilização e a capacitação destes profissionais 

matriciadores, assim como das equipes das UBS, para que recebam esta 

intervenção inovadora que pretende ultrapassar a tecnicidade, a burocracia e a 

adinamia.  

Os serviços, indubitavelmente, dependem da competência e da motivação 

dos profissionais para promover a saúde mental, prevenir doenças e prestar 

assistência às pessoas com transtornos mentais. 

A AP necessita de apoiadores para enfrentar essas questões, no entanto, é 

importante ressaltar que não basta ser especialista para atuar como apoiador.  

Este precisa reunir um conjunto de características pessoais e profissionais, 
princípios e valores que irão permear as práticas como a humildade, a 
flexibilidade e a generosidade de partilhar o conhecimento. Os princípios 
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organizam-se em torno da integralidade, do desejo de trabalhar com 
profissionais generalistas, o conhecimento da rede, a habilidade de construir 
consensos, a escuta de outros colegas especialistas, generalistas e 
usuários.106 

 

Frente a estas considerações, é possível supor que o estabelecimento do 

matriciamento em saúde mental como processo de gestão de saúde, apesar das 

dificuldades previsíveis de implantação e aceitação, melhore a resolutividade dos 

problemas relacionados à saúde mental dos usuários atendidos nas UBS. Parece 

certo supor ainda que, apesar das possíveis resistências iniciais desencadeadas pela 

mudança de paradigmas, o apoio matricial contribua para o acesso, segurança na 

assistência e satisfação para as equipes, além de um grande ganho para a 

sociedade.  
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2 OBJETIVOS 

Os Objetivos do presente trabalho são: 

 

2.1. Geral 

Demonstrar a relação entre o apoio matricial em Saúde Mental na Atenção Básica e 

a melhora na resolutividade dos casos.  

 

2.2. Específico  

Conhecer a opinião das equipes das UBS após o apoio matricial, no sentido de 

compreender melhor as necessidades dos usuários com sofrimento mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



61 
 

3 MÉTODOS 

3.1. Tipo de Estudo 

Trata-se de estudo observacional, transversal e exploratório, de abordagem 

quantitativa e qualitativa, conforme preconizado por Minayo, com a utilização de 

método de análise de conteúdo de Laurence Bardin.118 

No estudo observacional, o investigador atua meramente como expectador 

sem intervir de qualquer forma no curso natural ou desfecho da relação analisada.119 

Os estudos transversais são aqueles que se referem a situação de uma 

amostra populacional em um determinado momento, como um corte da realidade.120 

Considera-se que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias e são planejadas para 

proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.121 

A pesquisa quantitativa trabalha com variáveis expressas sob a forma de 

dados numéricos, enquanto a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, como é o caso do presente trabalho, em 

que se busca conhecer a opinião da equipe de saúde e o grau de satisfação com o 

matriciamento.122 Serão observados os significados, motivos, aspirações, crenças e 

valores onde há um universo mais denso das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos a quantidades.123 

 

3.2. Universo de Estudo 

Foram convidados a participar do estudo profissionais atuantes nos serviços 

de saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde e outros) de 4 (quatro) das 31 (trinta e uma) UBS do 

município de Sorocaba que estão recebendo apoio matricial para a saúde mental. 

Os critérios de escolha das UBS foram ter equipe multiprofissional e com 

participação nas atividades de matriciamento. Entendemos que não seria possível 

aplicar a pesquisa em todas as Unidades de Saúde da AP devido ao seu grande 

número, quando cotejado com o tempo para conclusão do trabalho. 

Quanto aos profissionais participantes, não houve restrições para inclusão, 

exceto aqueles que se recusassem a assinar o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (TCLE), ou estivessem ausentes por motivo de férias ou de licenças de 

quaisquer naturezas.  

A escolha das 4 (quatro) UBS foi feita entre aquelas em que a pesquisadora 

principal não tem atuação como psiquiatra inserida no matriciamento e, portanto, 

não se configurando qualquer possível viés ou conflito de interesses.  

As unidades selecionadas foram duas da Regional Oeste de Saúde – ESF 

São Bento e UBS Simus e duas da Regional Norte – ESF Paineiras e UBS Nova 

Sorocaba, sendo uma Tradicional e uma ESF de cada Regional. 

 

3.3. Aspectos Éticos 

O projeto foi pactuado e aprovado pela Área de Educação em Saúde da 

Prefeitura Municipal de Sorocaba (ANEXO B). Só foram incluídos os profissionais de 

UBS em que pesquisadora não atua ou atuou como matriciadora e que concordaram 

tacitamente em participar da pesquisa por meio da assinatura do TCLE (APÊNDICE 

A), após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FCMS da PUC-SP 

(ANEXO C), CAAE número 52977116.2.0000.5373, desta forma respeitando a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e as demais diretrizes e 

normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos. 

Para acrescentar informações referentes à história e implantação do 

matriciamento nos serviços de atenção à saúde mental de Sorocaba e região, foi 

construído um questionário semiestruturado de múltipla escolha que foi aplicado aos 

profissionais que pudessem contribuir com as respostas às questões propostas, de 

acordo com suas vivências.  

O relatório científico do estudo será encaminhado aos gestores da Secretaria 

Municipal da Saúde e será apresentado em reunião para as equipes das UBS 

participantes. Os resultados serão divulgados em eventos científicos e periódicos 

especializados. 

 

3.4. Instrumentos de Coleta de Dados 

3.4.1 – Questionário Sociodemográfico 

Foi aplicado um questionário com informações de natureza 

sociodemográficas (APÊNDICE C) para identificação do perfil dos membros das 
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equipes que estão participando do matriciamento em saúde mental.  Visava 

identificar os dados relativos ao gênero, etnia, idade, estado civil, escolaridade, 

tempo de atuação na Prefeitura Municipal de Sorocaba, e tipo de UBS em que 

trabalha. 

3.4.2 – Questionário semiestruturado 

Para o processo de coleta de informações foi construído e aplicado um 

questionário semiestruturado de múltipla escolha, (APÊNDICE D), cuja finalidade era 

extrair as informações sobre o tema pré-determinado, ou seja, como o matriciamento 

se coloca para os profissionais de saúde envolvidos neste novo e desafiador 

processo.  O questionário foi respondido individualmente, pelos profissionais das 

UBS que se disponibilizaram a participar desta pesquisa, mediante autorização 

expressa, conforme já explicitado no item 3.3, e posteriormente foram analisados.  

O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas de múltipla escolha, com uma série de possíveis respostas, 

abrangendo várias facetas do tema matriciamento, que foram respondidas por 

escrito, de forma anônima, portanto, sem a presença do entrevistador.124 A múltipla 

escolha consiste em perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de 

possíveis respostas, abrangendo vários aspectos do mesmo assunto. Esta técnica 

também proporciona uma exploração em profundidade, permite economia de tempo, 

amplia a possibilidade de se atingir um número maior de pessoas envolvidas no 

processo, com logística mais factível e liberdade de tempo para as respostas.  A 

combinação de respostas múltiplas (quantitativas) com as respostas abertas 

(qualitativas) possibilita a realização de análise das informações sobre o assunto, 

com ganhos adicionais de conteúdo, pois os respondedores tiveram oportunidade de 

emitir opiniões em linguagem própria e livremente.  

Um pré-teste foi realizado anteriormente ao início da pesquisa propriamente 

dita, para avaliação da qualidade e funcionalidade do questionário, tais como tempo 

de duração, pertinência, organização, clareza das questões, omissões e 

ambiguidades, possibilitando feedback e consequente correção de rumos, caso 

fossem encontrados problemas nas questões durante o teste piloto.124 Foram 

convidados cinco profissionais, que formaram o Comitê de Especialistas, levando-se 

em conta suas experiências e qualificações, oriundos de diferentes áreas (medicina, 

enfermagem e educação física), convidados pela pesquisadora e que assinaram 
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TCLE que continha explicações sobre a pesquisa e o que se esperava em termos de 

avaliação. Nenhum deles estava alocado em UBS participantes da pesquisa. 

(Apêndice E). As sugestões foram incorporadas e o questionário revisado foi 

reavaliado pelo mesmo Comitê em outro momento. Finalmente, quando o 

questionário foi considerado apropriado por todos os especialistas, foi aplicado aos 

participantes da pesquisa.  

O convite para participação do estudo foi realizado pela pesquisadora, 

pessoalmente, por contato telefônico e/ou e-mail do banco de dados pertencente à 

Prefeitura Municipal de Sorocaba, com posterior agendamento de data e horário 

para a retirada dos questionários já respondidos. 

Todos os questionários foram analisados, as questões fechadas de múltipla 

escolha quantificadas em percentual e as abertas decodificadas, segundo a análise 

de conteúdo de Bardin.118  

As respostas às perguntas fechadas foram quantificadas em porcentagem de 

escolha, para posterior avaliação de frequência, de acordo com os temas centrais 

propostos: trabalho na Unidade; permanência dos usuários em tratamento na UBS; 

proximidade da equipe; compreensão dos problemas; sentimentos como percepção, 

disponibilidade e satisfação pessoal após o matriciamento. 

As respostas às perguntas abertas foram analisadas inicialmente a partir da 

leitura flutuante, individual exaustiva de onde foram formuladas hipóteses, e 

encontrados indicadores, separando as ideias comuns mais frequentes das 

particulares ou únicas.  

 “[...] Se a amostra é suficientemente diferenciada, podem surgir resultados 

significativamente diferentes, consoante a idade ou o meio sociocultural dos 

indivíduos interrogados.118” 

A partir da compilação dessas respostas, realizou-se a análise lexical e 

sintática da amostra, observando as convenções quanto ao vocabulário, número 

total de “ocorrências” (palavras presentes) e de “vocábulos” (palavras diferentes), 

assim como a relação entre as ocorrências e os vocábulos. Frente a este 

levantamento sistemático foi possível inferir, interpretar e sintetizar as ideias centrais 

e mais frequentes do grupo pesquisado, compreendendo os sentidos manifestos ou 

latentes.118 
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A combinação e análise das respostas a todos os tipos de perguntas 

possibilitou chegarmos a categorizações que visam responder às hipóteses que 

propusemos. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 O apoio matricial melhora a resolutividade dos casos relacionados à Saúde 

Mental na UBS. 

 Oferece maior satisfação à equipe nesta resolução. 
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5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Segundo informações fornecidas pela Secretaria da Saúde de Sorocaba, as 

equipes das UBS têm número variável de funcionários, dependendo da área de 

abrangência e da população atendida, com uma média de 41 funcionários por 

unidade, distribuídos nas seguintes categorias profissionais:  agentes comunitários 

de saúde, auxiliares administrativos, auxiliares e técnicos de enfermagem, auxiliares 

de saúde bucal, dentistas, enfermeiros e médicos. Há ainda auxiliares de limpeza 

que são de uma empresa terceirizada. 

 As características das unidades pesquisadas, quanto ao número de 

funcionários estão descritas a seguir. (Gráfico 1) 

Gráfico 1– Número de profissionais das UBS pesquisadas  

 
   Fonte: Autoria Própria 

 

O objetivo da pesquisa foi explicado detalhadamente aos 165 funcionários 

possíveis das 4 unidades selecionadas, em pequenos grupos, para não interferir no 

atendimento da UBS, sendo os questionários oferecidos a todos. Após a assinatura 

do TCLE por aqueles que se dispuseram a participar, os questionários foram 

entregues para que respondessem individualmente. Inicialmente 51 funcionários 

aderiram a pesquisa. O gerente de cada unidade ficou responsável por coletar os 
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comunitários de saúde, 3 auxiliares administrativos, 18 auxiliares/técnicos de 

enfermagem, 2 auxiliares de saúde bucal, 4 dentistas, sendo um deles o 

Coordenador, 4 enfermeiros e 7 médicos. Nesta unidade aceitaram participar treze 

funcionários (25,49%).  

Na UBS Simus o número total de funcionários é de 32, sendo 20 mulheres 

(62,5%) e 12 homens (37,5%) distribuídos nas seguintes categorias: 5 auxiliares 

administrativos, 13 auxiliares/técnicos de enfermagem, 1 auxiliares de saúde bucal, 

2 dentistas, 4 enfermeiros, sendo um o Coordenador e 7 médicos. Nesta unidade 

aceitaram participar onze funcionários (34,37%). 

Na ESF Paineiras o número total de funcionários é de 46, sendo 42 mulheres 

(91,3%) e 4 homens (8,7%) distribuídos nas seguintes categorias:  11 agentes 

comunitários de saúde, 5 auxiliares administrativos, 15 auxiliares/técnicos de 

enfermagem, 1 auxiliar de saúde bucal, 3 dentistas, 4 enfermeiros, 6 médicos e 1 

Coordenador (Terapeuta Ocupacional). Nesta unidade foram entregues os 

questionários a quatorze funcionários (30,43%) que assinaram o TCLE, destes, 

antes de responder, 4 informaram previamente que desistiram de participar da 

pesquisa. Total final 10 questionários entregues (21,73%). 

Finalmente, na UBS Nova Sorocaba o número total de funcionários é de 37, 

sendo 29 mulheres (78,4%) e 8 homens (21,6%) distribuídos nas seguintes 

categorias: 4 auxiliares administrativos,16 auxiliares/técnicos de enfermagem, 2 

auxiliares de saúde bucal, 3 dentistas, 5 enfermeiros, sendo um deles o 

Coordenador e 7 médicos. Nesta unidade foram entregues 13 questionários aos 

indivíduos que aceitaram participar (35,13%). 

Assim, foram entregues efetivamente 51 questionários, que correspondem a 

30,90% do total de funcionários possíveis (n=165). Destes, 4 foram devolvidos 

previamente por desistência dos participantes resultando em 47 questionários com 

possibilidades de resposta. No entanto, 36 questionários foram entregues 

respondidos à pesquisadora dos 47 profissionais que se dispuseram a participar, 

perfazendo um resultado final de 21,81% de funcionários das UBS matriciadas 

participando da pesquisa, com taxa de resposta dos que se dispuseram a participar 

de 76%. Este é o universo da pesquisa sobre os quais discorremos os resultados. 

Os questionários propositalmente não foram identificados, para manter o 

anonimato das respostas coletadas, desta forma não foi possível associar o 
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instrumento à pessoa que o respondeu, e nem saber quais os profissionais que não 

responderam.  

 

5.1. Questionário Sociodemográfico 

5.1.1. Idade 

A idade média dos entrevistados foi de 43,72 anos (DP: +/- 8,97), e a idade 

mediana 43,5, variando de 26 a 62 anos; sendo de 42,10 anos (DP: +/- 8,39) para as 

mulheres, variando de 26 a 59 anos e de 50,43 anos (DP: +/- 8,72) para os homens, 

variando de 40 a 62 anos. A distribuição da faixa etária das mulheres e homens 

participantes da pesquisa pode ser vista nos Gráficos 2 e 3. 

Gráfico 2 – Idade das Mulheres (em anos completos) 

 
  M = mulheres, n= 29 
  Fonte: Autoria Própria 
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Gráfico 3 – Idade dos Homens (em anos completos) 

 
H= homens, n=7  
Fonte: Autoria Própria 
 

5.1.2. Gênero 

Participaram da pesquisa 36 pessoas, sendo 29 mulheres, (80,5%) e 7 

homens, (19,5%). Esta distribuição está demonstrada no Gráfico 4. 

Gráfico 4 – Gênero 

 
        Fonte: Autoria Própria 
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5.1.3. Estado Civil 

Entre todos os participantes da pesquisa, 6 são solteiros (16,7%); 23 são 

casados (63,9%), 4 são amasiados (11,1%) e 3 são divorciados (8,3%), conforme 

demonstrado no Gráfico 5.  

Gráfico 5 – Estado Civil 

 
               Fonte: Autoria Própria 

 

5.1.4. Escolaridade 

 Com relação a escolaridade, 20 participantes têm curso superior completo 

(55,6%), 2 tem curso superior incompleto (5,6%), 13 completaram o 2º grau (36%) e 

1 completou o 1º grau (2,8%), conforme apresentado no Gráfico 6. 

Gráfico 6 – Escolaridade 

 
       Fonte: Autoria Própria 
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5.1.5. Profissão 

 Participaram da pesquisa 8 agentes comunitários de saúde (22,2%), 1 auxiliar 

de saúde bucal (2,8%), 2 auxiliares administrativos (5,6%), 3 auxiliares de 

enfermagem (8,3%), 2 dentistas (5,6%), 9 enfermeiros (25%), 2 médicos (5,6%), 1 

terapeuta ocupacional (2,8%), 7 técnicos de enfermagem (19,3%) e 1 não informou 

a sua profissão. Estes dados estão apresentados no Gráfico 7. 

Gráfico 7 – Profissão na Área da Saúde 

 
     N/I = não informado 
     Fonte: Autoria Própria 

 

5.1.6. Município de Residência 

 Os profissionais participantes da pesquisa são 32 procedentes de Sorocaba 

(88,8%), 2 de Votorantim (5,6%), 1 de Piedade (2,8%) e 1 não informou (2,8%), 

demonstrado no Gráfico 8 

Gráfico 8 – Município de Residência 

 
          N/I = não informado 
          Fonte: Autoria Própria 
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5.1.7. Tempo de Trabalho na Prefeitura 

 Referente ao tempo de funcionalismo na prefeitura, a média informada foi de 

9,77 anos (DP: +/- 8,55). O tempo de serviço dos entrevistados varia de 10 meses a 

30 anos e 11 meses, como demonstrado no Gráfico 9.  

Gráfico 9 – Tempo de Trabalho (em anos) 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

5.1.8. Tipo de Unidade  
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Gráfico 10 – Tipo de Unidade 

 
  Fonte: Autoria Própria 

 

5.1.9. Experiência Anterior  

 Foi perguntado se os participantes tinham alguma experiência anterior de 

trabalho em saúde mental, 27 responderam que não (75%), 8 disseram que sim 

(22,2%) e 1 não informou (2,8%), conforme demonstrado no Gráfico 11. 

Gráfico 11 – Experiência Anterior 
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  Fonte: Autoria Própria 
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5.2. Questionário semiestruturado 

Descrição e quantificação das respostas às questões de múltipla escolha e 

análise das justificativas apresentadas. 

5.2.1 Questão 1 

Como você se percebe hoje, depois do matriciamento, para lidar com as 

questões de saúde mental?  

Os dados encontrados estão apresentados no Gráfico 12.  

Gráfico 12 – Questão 1 

 
                               Fonte: Autoria Própria 

 

Nesta questão solicitamos aos participantes que comentassem suas 

respostas, seja qual fosse a alternativa escolhida. 

a) Não fez diferença 
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constatamos que foram profissionais que não se interessaram ou não tiveram 

oportunidade de participar das reuniões de matriciamento na unidade. 

b) Dificultou o meu trabalho  

5,1% consideram que dificultou o trabalho e em seus comentários apontaram 

seu descontentamento e indisponibilidade para as questões de saúde mental. 

c) Facilitou o meu trabalho 

41% assinalaram que facilitou o trabalho, desses 43,75% não comentaram a 

resposta, conforme solicitado. Analisando os comentários, os participantes 

7,7%
5,1%

41,0%

41,0%

5,1%
a

b

c

d

e



76 
 

apontaram como fator determinante o maior acesso aos profissionais da saúde 

mental possibilitando a melhor identificação, entendimento e direcionamento dos 

casos, com o apoio também das rodas de conversa e do psiquiatra. No entanto, 

citam ainda certa dificuldade de integração entre a equipe da unidade e a do apoio 

matricial.  

d) Sinto-me mais seguro (a) 

41% apontaram que se sentiram mais seguros, destes 18,75% não 

comentaram a resposta, conforme solicitado. Analisando as anotações, o que 

motivou este sentimento foi o fato de terem apoio das rodas de conversa e suporte 

de profissionais especializados em saúde mental no caso de dúvidas, com 

fortalecimento dos vínculos e melhor conhecimento da rede, facilitando a solução 

dos casos. 

e) Sinto-me mais inseguro (a)  

5,1% referiram mais insegurança por não saberem para onde encaminhar o 

crescente número de casos de saúde mental. 

 

5.2.2. Questão 2 

Como o matriciamento interferiu nas questões de saúde mental na sua 

unidade?  

Os dados encontrados estão apresentados no Gráfico 13.  

Gráfico 13 – Questão 2 

 
                             Fonte: Autoria Própria 
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Nesta questão também solicitamos aos participantes que comentassem suas 

respostas, seja qual fosse a alternativa escolhida. 

a) Não fez diferença 

5,3% assinalaram que não fez diferença, por desconhecimento ou por não 

entenderem o que seria o matriciamento.  

b) O trabalho na unidade ficou mais confuso 

21,1% referiram que o trabalho ficou mais confuso por não ter sido pactuado, 

não houve prévia capacitação, com sobrecarga para a equipe pelo aumento na 

demanda de consultas e necessidade de receitas com o mesmo número de 

profissionais e pouca disponibilidade da equipe de matriciamento.  

c) O trabalho na unidade ficou menos confuso 

15,8% consideram que o trabalho ficou menos confuso, destes 33,33% não 

fizeram comentários, conforme solicitado. Analisando as respostas encontramos que 

a melhora ocorreu com o compartilhamento e discussão dos casos com a equipe de 

matriciamento, mas avaliam que isso ainda está em fase de adaptação e 

construção, necessitando melhorias. 

d) O trabalho na unidade ficou mais fácil 

34,2% avaliaram que o trabalho na unidade ficou mais fácil, destes 38,46% 

não comentaram, conforme solicitado. Avaliando as colocações vemos que os 

participantes atribuem esta melhora, parte por direcionarem o atendimento dos 

pacientes para equipe de matriciamento e parte por melhorar seu entendimento, 

com esclarecimento de dúvidas e facilitação do processo de trabalho. 

e) O trabalho na unidade ficou mais difícil 

23,7% consideram que o trabalho ficou mais difícil pelo grande aumento na 

demanda de pacientes para atendimento e com necessidade de receitas 

controladas, não houve adequação no número de profissionais da equipe e muitos 

não conseguem participar das reuniões de matriciamento. 

 

5.2.3. Questão 3 

Com relação a permanência das pessoas com questões de saúde mental em 

tratamento na própria UBS, após o matriciamento: 

a) Não fez diferença 

b) Menos pessoas permanecem em acompanhamento na UBS 
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c) Mais pessoas permanecem em acompanhamento na UBS 

d) Outra (descreva) 

72,2% dos participantes referem que mais pessoas permanecem em 

acompanhamento na UBS após o matriciamento. (Gráfico 14). 

Gráfico 14 – Questão 3 

 
                             nr = não responderam 
                             Fonte: Autoria Própria 

 

5,6% dos entrevistados assinalaram a alternativa “d” e descreveram que não 

existe controle desta situação quando o paciente está em crise. 

 

5.2.4. Questão 4 

 Ainda com relação a permanência das pessoas com questões de saúde 

mental em tratamento na própria UBS, após o matriciamento: 

a) Os usuários dizem que preferem manter o acompanhamento na UBS 

b) Os usuários dizem que não preferem ser acompanhados na UBS 

c) Os usuários não se manifestam com relação a isso 

d) Os usuários dizem que preferem ser acompanhadas em serviço especializado 

e) Outra (descreva) 

   48,6% dos participantes referem que os usuários dizem que preferem ser 

acompanhados em serviços especializados e 24,3% referem que os usuários 

alegam preferir manter o acompanhamento na UBS. (Gráfico 15) 
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Gráfico 15 – Questão 4 

 
                 Fonte: Autoria Própria 

13,5% dos entrevistados assinalaram a alternativa “e” e descreveram que a 

permanência das pessoas em tratamento na unidade após o matriciamento, ainda é 

muito variável, pois apesar de estarem em acompanhamento na UBS sentem a 

necessidade de consultas periódicas com o psiquiatra. 

 

5.2.5. Questão 5 

Com relação à proximidade da equipe no trato à população com questões 

relacionadas à saúde mental após o matriciamento. 

Os dados encontrados estão apresentados na Gráfico 16.   

Gráfico 16 – Questão 5 

 
                             nr = não responderam 
                             Fonte: Autoria Própria 
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Nesta questão solicitamos aos participantes que justificassem suas respostas, 

seja qual fosse a alternativa escolhida. 

a) Não fez diferença  

2,3% dos participantes assinalaram esta alternativa, porém não justificaram a 

resposta.  

b) Os profissionais da equipe ficaram mais distantes 

4,7% dos entrevistados opinaram que os profissionais da equipe ficaram mais 

distantes, 50,0% destes não justificaram a resposta e o único comentário citado foi:  

c) Os profissionais da equipe ficaram mais próximos 

25,6% avaliaram que os profissionais da equipe ficaram mais próximos, 

destes 36,36% não justificaram a resposta e os outros referem que as Rodas de 

Conversa aproximaram mais os profissionais dos pacientes, que se sentiram mais 

acolhidos e confiantes na equipe para a resolução dos casos. 

d) A equipe ficou mais integrada 

25,6% apontaram que a equipe ficou mais integrada, destes 18,18% não 

justificaram; os restantes colocaram que, com o matriciamento a equipe, mesmo que 

com algum receio, consegue discutir melhor os casos, compartilhar angústias e 

êxitos, buscar alternativas e encontrar soluções para os pacientes que são de sua 

área de abrangência. 

e) A equipe sente-se mais aliviada 

7,0% referiram que a equipe se sente mais aliviada, destes 33,33% não 

colocaram justificativa e os outros justificaram esta opinião pela definição de um 

fluxo de encaminhamento para os pacientes com o matriciamento. 

f) A equipe sente-se sobrecarregada 

 27,9% afirmaram que a equipe ficou mais sobrecarregada, destes 25% não 

justificaram suas respostas e os outros apontam que o principal motivo é a falta de 

funcionários frente ao aumento na demanda, falta de preparo e capacitação dos 

profissionais e falta de qualificação da equipe de saúde mental que ainda está muito 

distante da realidade da unidade. 
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5.2.6. Questão 6 

Com relação à sua compreensão dos problemas relacionados à saúde mental 

após o matriciamento: 

a) Não fez diferença 

b) Essas questões ficaram mais confusas 

c) Melhorou o meu entendimento 

d) Ainda tenho muitas dúvidas (Quais?) 

63,2% dos participantes referem melhora no seu entendimento. (Gráfico 17) 

Gráfico 17 – Questão 6 

 
                                Fonte: Autoria Própria 
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do tratamento medicamentoso por desconhecer a solução para o problema. 

 

5.2.7. Questão 7 

Com relação à sua disponibilidade para as questões relacionadas à saúde 

mental após o matriciamento: 
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39,5% dos entrevistados referem que sua disponibilidade aumentou, 26,3% que sua 

disponibilidade diminuiu e para 21,1% não fez diferença. (Gráfico 18)  

Gráfico 18 - Questão 7 

 
                        nr = não responderam 
                        Fonte: Autoria Própria 

 

7,9% dos entrevistados assinalaram a alternativa “d” e descrevem que ainda 

têm muitas dúvidas devido ao pouco envolvimento da equipe de matriciamento e a 

falta de preparo no atendimento principalmente dos casos mais graves.  

 

5.2.8. Questão 8 

Com relação à sua satisfação com o que foi lhe oferecido com o 

matriciamento: 

a) Não fez diferença 

b) Estou insatisfeito (a) com o matriciamento 

c) Estou satisfeito (a) com o matriciamento 

d) Estou parcialmente satisfeito (a) com o matriciamento. Justifique: 

38,9% dos entrevistados estão parcialmente satisfeitos com o matriciamento e 

36,1% estão satisfeitos, totalizando 75%. (Gráfico 19) 
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Gráfico 19 – Questão 8 

 
                             Fonte: Autoria Própria 

 

38,9% dos entrevistados referiram estar parcialmente satisfeitos com o 

matriciamento e justificam por problemas na estrutura física das unidades, 

impossibilitando a participação de toda a equipe, assim como a falta de funcionários 

e também de profissionais do matriciamento e dos serviços especializados.  

As reuniões ocorrem em intervalos muito longos e poucos casos são 

discutidos, embora a demanda continue aumentando muito, inclusive com a 

ocorrência de casos mais graves e sem a retaguarda adequada.  

Referem necessidade de mais capacitação, treinamento e vivência de todos 

os profissionais; reclamam por maior envolvimento dos gestores e financiamento do 

setor público, e maior investimento na Educação Permanente. 

 

5.2.9. Questão 9 

 Reflita e descreva seus sentimentos e emoções em relação ao apoio matricial 

em saúde mental na sua unidade. 

 85,71% dos entrevistados responderam a esta questão. (Gráfico 20) 

 As considerações citadas com maior frequência estavam relacionadas a:  

 Compreensão da estratégia do matriciamento;  

 Necessidade e importância das ações desenvolvidas;  

 Dificuldades tanto no entendimento como na aceitação do processo;  

 Resolutividade dos temas tratados; 
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 Frequência e a forma dos encontros;  

 Disponibilidade da equipe da UBS; 

 Disponibilidade dos profissionais matriciadores; 

 Despreparo das unidades; 

 Relação entre a chegada do matriciamento e dos usuários com problemas de 

saúde mental nas unidades. 

Gráfico 20 – Questão 9 

 
                    Fonte: Autoria Própria 
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6. ANÁLISE DE CONTEÚDO E DISCUSSÃO  

 

O índice de retorno dos questionários nesta pesquisa foi de 22%, o que está 

em acordo com a literatura que indica que tal índice é da ordem de 25%.101  

 

6.1. Do questionário sociodemográfico para caracterização da amostra 

Com relação aos achados sociodemográficos, verificamos que a maioria dos 

funcionários das UBS participantes da pesquisa são do sexo feminino, assim como 

entre os entrevistados. A maioria são casados e residentes em Sorocaba. Apenas 

um tem grau de escolaridade inferior ao segundo grau.  

De acordo com os dados encontrados referentes a média de idade e de 

tempo de trabalho dos entrevistados, os funcionários possivelmente possam ser 

caracterizados como já habituados a uma mesma rotina de trabalho e menos 

sensíveis às transformações e novos desafios. Esta variável, associada à falta de 

experiência anterior em saúde mental indicam, segundo estudos, características de 

indivíduos mais resistentes a mudanças.125 

Os profissionais da enfermagem, tanto técnicos como com ensino superior 

foram os que mais se dispuseram a participar, e também compõem a maioria dos 

funcionários das UBS. Houve pouca disponibilidade e aceitação por parte dos 

médicos em colaborar com a pesquisa. Inicialmente foram entregues questionários a 

um número maior de médicos, que, inclusive, assinaram o TCLE, porém apenas dois 

entregaram preenchidos.  

Apenas uma das unidades abordadas é ESF, e outra é mista, no entanto, a 

participação dos ACS na pesquisa foi bastante expressiva. Os dois dentistas e o 

auxiliar de saúde bucal relatados fizeram questão de participar da pesquisa, 

mostraram interesse em entender o processo de matriciamento, embora tenham 

declarado que nunca foram convidados para nenhuma ação neste sentido em suas 

unidades. O Terapeuta Ocupacional habitualmente não faz parte do corpo de 

profissionais das UBS, uma das coordenadoras das UBS pertence a esta categoria, 

por isso consta no levantamento apresentado. 
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6.2. Do questionário semiestruturado 

Para melhor análise das respostas ao questionário, o resultado foi dividido em 

três categorias temáticas, segundo Bardin:118 a) Os fatores positivos do 

matriciamento; b) As barreiras contrárias a eficácia do matriciamento; c) O que pode 

ser melhorado para o matriciamento dar certo. 

 

a) Os fatores positivos do matriciamento 

O matriciamento é um serviço necessário que veio como um apoio importante 

para facilitar, acrescentar e ajudar as equipes das UBS, que sentiram–se mais 

seguras para lidar com a questões de saúde mental. Em um estudo feito em 

Fortaleza, CE, os autores afirmam que o matriciamento assume diversas formas de 

acordo com o contexto em que se desenvolve e as percepções dos profissionais 

envolvidos. Sua efetivação sugere mudança nas práticas dos profissionais, com a 

inclusão de ações interdisciplinares e de compartilhamento de saberes.126  

“O matriciamento é uma forma bem clara e objetiva de compartilhar e trazer 

resolução de casos, no qual o objetivo ao meu ver é ajudar e facilitar o tratamento 

aos pacientes. Já que estão sendo atendidos no próprio território, e com o 

compartilhamento e envolvimento de vários profissionais. ” (SB1) 

Parte dos entrevistados considerou que as equipes de matriciamento estavam 

compostas por pessoas dedicadas, envolvidas e comprometidas com o processo, 

atuando de forma a diminuir consideravelmente o acúmulo de guias existentes, 

agilizando o atendimento e desafogando o serviço. Pegoraro, et al.116 descrevem 

que a prática do matriciamento pode contribuir para a diminuição dos 

encaminhamentos de usuários para o CAPS, em função da presença dos 

especialistas na área de cobertura da ESF, dando resolutividade aos casos no 

próprio território.  

“Me ajuda muito a presença dos psicólogos do NASF em nossa unidade, uma 

vez por semana, pois além da participação nos programas, no matriciamento na 

avaliação de casos que as vezes nos exigem, mas, são atenciosos e solícitos em 

todos os casos. ” (P7) 

“...o apoio da equipe de matriciamento é muito importante, sem eles não 

saberíamos como proceder em grande maioria dos casos. ” (NS5) 
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O matriciamento chegou como uma ferramenta fundamental para melhorar a 

resolução dos casos de saúde mental, e apesar de haver certa resistência no início, 

aos poucos as equipes passaram a interagir mais e o resultado foi positivo. A troca 

de saberes é bastante enriquecedora, traz mais segurança para os profissionais e 

possibilita um olhar ampliado aos pacientes. Arona112 descreve que foi possível 

construir um novo olhar para o trabalho em equipe em algumas UBS de Capivari, no 

entanto, em outras, para estabelecer uma mudança na cultura para o diálogo é 

necessário criar espaços claros, com capacidade de mediação, estabelecer 

processos de formação de compromisso e de contratos, e criar critérios de 

avaliação. 

“Aos poucos foram sendo identificados profissionais com mais afinidade que 

puderam ir se apropriando das práticas e disseminando entre os demais da equipe. 

A própria equipe de apoio matricial também teve que ser estruturar, pois a lógica de 

trabalho havia mudado, então até haver integração entre as equipes levou-se algum 

tempo. Hoje percebo os profissionais mais sensibilizados, com outro olhar sobre os 

usuários. Além de ter ampliado a forma de entender o tratamento para além dos 

procedimentos. ” (S9) 

O matriciamento possibilitou o maior acesso das equipes de saúde mental 

nas UBS e com isso a maior integração entre os profissionais, embora ainda 

insuficiente, com necessidade de constante aprimoramento para superar as 

inseguranças.  As consultas compartilhadas, as rodas de conversa e o atendimento 

especializado nas unidades facilitaram o trabalho, embora ainda exista certa 

dificuldade de integração entre a equipe da unidade e a do matriciamento. Segundo 

Zanini115, estes dados parecem estar relacionados com a falta de interesse dos 

profissionais de saúde, que muitas vezes entendiam o matriciamento como mais 

uma tarefa a desempenhar. Cabe ressaltar também que muitos na equipe aceitam 

com resistência a atender usuários da saúde mental, que são estigmatizados por se 

constituírem numa categoria de doentes que requerem assistência especializada e 

não no contexto de saúde integral.  

“...no início foi algo perturbador e confuso, visto que muitos profissionais 

temiam não só o aumento de trabalho, mas também desconheciam o assunto. Com 

o passar do tempo, e também com o apoio da equipe de matriciamento essas 

questões foram ficando mais esclarecidas e os profissionais de certa forma mais 

seguros. ” (P3) 
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Os entrevistados atribuem a melhora no trabalho na unidade pelo 

direcionamento do atendimento dos pacientes para equipe de matriciamento. 

Autores relatam em outras pesquisas que os profissionais das equipes de referência 

descrevem o “apoio que não dá certo” e o “apoio que dá certo”, sendo este 

considerado como aquele em que conseguem encaminhar o caso aos apoiadores de 

modo que estes o absorvam para si.109 Delfini et al.127 descrevem que as equipes de 

apoio matricial têm, em algumas situações, operado para receber casos, realizar 

intervenções e indicar condutas, sem que haja um compartilhamento de saberes e 

de decisões entre os distintos profissionais, o que destoa dos princípios do 

matriciamento. 

“Sabendo que temos o matriciamento posso entregar as medicações para os 

clientes sabendo que estão sendo acompanhados e assistidos em suas 

necessidades...Com o matriciamento os clientes começaram a ter um tratamento 

diferenciado e passaram a ser encaminhados diretamente para os tratamentos 

evitando o atendimento geral que sempre possui número limitado de vagas. ” (S11) 

Nas unidades ESF em que as equipes de apoio matricial promovem Rodas de 

Conversa aparentemente houve uma maior aproximação entre os profissionais e os 

pacientes, que se sentiram mais acolhidos e confiantes na equipe para a resolução 

dos casos. Isso fez também com que a equipe, mesmo que com algum receio, 

conseguisse discutir melhor os casos, compartilhar angustias e êxitos, buscar 

alternativas e encontrar soluções para os pacientes que são de sua área de 

abrangência. Silveira128 relata que em sua pesquisa feita em Porto Alegre, alguns 

clínicos gerais e médicos de família entrevistados consideraram bastante produtivo 

este formato de reunião, referiram aprender também com a troca de experiência com 

colegas de outros postos da rede básica, assim como com profissionais da saúde 

mental.  

“...melhorou a maneira de se olhar para o paciente com algum tipo de 

problema, identificando e encaminhando para ajuda, sendo ela a roda de conversa 

ou mesmo com o psiquiatra...quanto a pacientes da roda de conversa, sabemos um 

pouco mais sobre cada um e suas necessidades. ” (NS5) 

b) As barreiras contrárias a eficácia do matriciamento 

A chegada dos pacientes com transtornos mentais trouxe muita angústia, 

insegurança, medo e até mesmo insatisfação às equipes, e estes sentimentos foram 

associados à chegada do matriciamento nas unidades. É verdade que as equipes 
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recebem diariamente demandas da saúde mental de todos os tipos e graus de 

gravidade, o que desperta muito mal-estar por não se sentirem preparadas para lidar 

com tais questões, desencadeando sentimentos negativos que podem ser 

superados com capacitação, compreensão do processo e apoio qualificado.115  

“Como a sensação é a de “tomem que agora o filho é de vocês”, sinto que a 

equipe fica mais na defensiva frente aos pacientes da saúde mental. ” (S6) 

As principais barreiras encontradas podem ser traduzidas como sentimentos 

negativos como os já descritos, associados ao tabu e ao preconceito contra o 

atendimento em saúde mental por parte dos profissionais, seja pelo aumento no 

número de atendimentos sem aumento proporcional de funcionários, como pelo 

desconhecimento técnico do assunto. Nossos achados vão ao encontro daqueles 

descritos por Figueiredo e Campos109 que descrevem que a angústia e a 

insegurança trazidas pelos profissionais podem ser lidas como sendo próprias ao 

trabalho em contato com o sofrimento, mas também expressam certa desproteção 

desses profissionais pela falta de recursos teóricos e técnicos para a ação.  

“Mais insegura por agora ter noção da enorme demanda na área e saber que 

a sensação (e a prática) de não ter com quem contar para dar encaminhamento para 

os casos é diária” (S6) 

Os funcionários referiram que o matriciamento veio de forma repentina, no 

início muito confuso, gerando incerteza, desamparo, insatisfação e angústia frente 

ao aumento crescente na demanda de atendimentos dos casos de saúde mental e à 

falta de funcionários nas unidades, que já trabalham com um dimensionamento 

ajustado. A resultante deste panorama é a impossibilidade de reunir a maioria da 

equipe para participar das reuniões de matriciamento e consequente dificuldade na 

resolução dos problemas cotidianos que agora fazem partem de uma realidade 

antes desconhecida e complexa. Situação semelhante foi relatada numa pesquisa 

realizada no município de Encruzilhada do Sul, RS, onde muitos obstáculos foram 

encontrados, segundo as equipes dos ESF, tais como o número de usuários a 

serem atendidos, a não participação dos médicos nas reuniões, a falta de pauta e o 

cumprimento de tarefas burocráticas com datas para entrega.127 Outros autores 

também relataram em sua pesquisa que os problemas foram de resistência de 

alguns profissionais quanto à mudança no direcionamento de suas ações, 

dificuldade de locomoção das equipes, restrição do espaço físico, escassez de 
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material, o reduzido número de especialistas, preocupação com a lista de espera 

extensa e falta de capacitação da equipe.109 

“O que falta para nós funcionários é falta de tempo, para participar mais, 

existe uma sobrecarga muito grande, pouco funcionário, prefeitura cortou número 

funcionário USF. Interessante seria uma equipe integrada USF completo número de 

profissionais para que possamos fazer um trabalho mais completo abrangente...” 

(S5) 

Parte dos profissionais considerou que, com o matriciamento, o trabalho nas 

unidades ficou confuso e mais difícil pelo aumento na demanda de pacientes para 

atendimento e com necessidade de receitas controladas, sobrecarregando a equipe. 

Silveira128 cita em seu artigo as críticas relatadas pelos médicos em participar da 

interconsulta nos serviços de saúde mental. Os principais motivos alegados foram 

não reconhecerem estes atendimentos como parte de suas funções, porque o 

atendimento do doente portador de distúrbio mental requer a abordagem de 

aspectos subjetivos do indivíduo e consideram-se apenas “copiadores de receita” 

psiquiátrica dos usuários que já se trataram em serviços especializados ou que 

aguardam vaga para serem atendidos nestes serviços, pois não se sentem 

preparados para alterar a medicação.128  Talvez alguns destes aspectos não tenham 

aparecido claramente e reincidentemente nesta pesquisa porque houve baixa 

adesão de profissionais médicos respondedores dos questionários. 

No entanto, podemos observar estas perspectivas no recorte abaixo: 

 “Temos um número restrito de clínicos que acabam transcrevendo as 

receitas a cada dois meses; sobrecarregando os agendamentos, obrigando esses 

pacientes a tentarem encaixe para troca de receitas complicando a vida dos 

pacientes. ” (P11) 

Os profissionais referem falta de suporte da rede para retaguarda e 

encaminhamento dos casos mais graves e consideram que o matriciamento foi 

pouco divulgado, ainda é falho e a frequência das equipes de apoio nas unidades é 

insuficiente. Alguns autores descrevem que não se pode perder de vista os 

obstáculos estruturais e organizacionais presentes no cotidiano dos serviços, tais 

como escassez de recursos humanos e de equipamentos de saúde, cobrança por 

produção, rotatividade de profissionais e falta de capacitação ou disposição para 

lidar com saúde mental.127  
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“Como unidade de saúde mais próxima do paciente, somos a porta de 

entrada dos casos, porém temos déficit de profissionais, falta de apoio, poucas 

opções de encaminhamento; o matriciamento pode até ocorrer de forma rápida, 

porém demora...me sinto meio que de mãos atadas para fazer algo. ” (S7) 

“... A procura é grande e a nossa oferta pequena...” (S4) 

Parte dos entrevistados considerou que as equipes de matriciamento 

deveriam ser mais frequentes nas unidades, tanto em dias como em horas de 

permanência, pois conseguem discutir uma parte muito pequena dos casos, gerando 

pouco resultado, o que poderia ser melhorado, se estas equipes mostrassem maior 

motivação, fossem mais integradas e aumentassem a interação com os outros 

profissionais como era esperado, pois existe uma resistência muito grande nas 

equipes das UBS, que aos poucos está sendo desmistificada e compreendida. Em 

uma pesquisa desenvolvida em dois municípios do Ceará os autores ponderam que 

existem muitas barreiras para integrar a saúde mental à atenção primária. Entre 

elas, a persistência de processos de trabalho fragmentados, centrados na figura do 

médico, fortalecendo o modelo hegemônico, além de fatores relacionados ao 

estigma e preconceito com o campo da saúde mental.129  

“Algumas equipes de matriciamento se isolam. E isso nos deixa realmente 

sem saber como lidar com algumas situações. ” (NS2) 

“Creio também que por parte da equipe do matriciamento, pela minha 

percepção, falta um pouco da "vontade de fazer parte da equipe da UBS. Às vezes 

parece que a UBS é apenas um local de encontro. ” (S2) 

c) O que pode ser melhorado para o matriciamento dar certo. 

A análise dos comentários trouxe várias considerações de diferentes 

membros das equipes, tais como: preparar a unidade organizacionalmente e 

estruturalmente para receber o matriciamento antes da implantação teria 

possivelmente evitado muitos dos problemas vivenciados; oferecer capacitação 

anterior ao início dos atendimentos a todos os funcionários da unidade 

possivelmente teria minimizado as resistências, os sentimentos negativos e facilitaria 

o entendimento que a saúde mental é parte da assistência integral ao indivíduo e 

tem caráter multiprofissional e transformador; aumentar a frequência das equipes de 

matriciamento nas unidades tanto em número de dias como em horas de 

permanência, pelo menos até que o serviço estivesse mais autônomo; aumentar o 

número de casos discutidos nas unidades e ampliar a rede de apoio para os casos 
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considerados mais graves. Silveira e Vieira130 entendem como obstáculos à 

plenitude do matriciamento a deficiência de preparo dos profissionais de saúde da 

rede básica para acolher e cuidar de pessoas com transtornos psíquicos, a 

dificuldade de reorganização para atuar conforme as mudanças 

político‑institucionais e a desarticulação das ações de saúde mental produzidas na 

ESF e na unidade de saúde.  

“A equipe de saúde mental trouxe um ganho para o paciente que necessita 

desse serviço, porém algumas questões são de extrema importância para melhorar 

o atendimento desse usuário do serviço. São elas: Capacitar a equipe da unidade, 

visto que os funcionários não passaram por nenhum treinamento antes de iniciar um 

crescimento de saúde mental na unidade. ” (NS3) 

Os entrevistados apontaram a necessidade do aumento na frequência do 

médico especialista nas unidades e também do o número de funcionários nas 

equipes das UBS, para possibilitar a participação de todos nas discussões e também 

diminuir a quantidade de receitas a serem feitas por cada profissional, o que 

demanda muito tempo e os impede de oferecer um atendimento adequado aos 

pacientes e de interagir com as equipes de matriciamento. Uma pesquisa feita sobre 

a parceria entre CAPS e ESF em São Paulo concluiu que, apesar de dificuldades 

encontradas ao longo do trabalho, esta ação conjunta foi muito enriquecedora e 

possibilitou uma rede maior de cuidados no território, e ao longo do tempo os 

trabalhadores da equipe de referência tornaram-se mais capazes de resolver 

problemas que anteriormente consideravam difíceis.110   

“.... Ao meu ver, se conseguíssemos ter pelo menos o especialista duas vezes 

por semana nas unidades seria (talvez) o ideal... “ (S4) 

“...algumas equipes de saúde angustiam-se por não terem resposta imediata, 

a medicação prescrita e o encaminhamento ao especialista, que era o trivial. “ (P8) 

Houve um aumento considerável no número de pessoas em tratamento nas 

unidades após o matriciamento, mas os profissionais sentem que ainda há a 

necessidade de consultas periódicas com o psiquiatra. É ainda bastante obscuro o 

entendimento de que a proposta é a utilização correta do serviço especializado, com 

formação de uma equipe de referência eficiente. Segundo Pinto et al.131, a ação 

mais comumente solicitada no apoio matricial é a consulta médica; Bezerra et al.132 

concluiu que o medicamento era visto como a principal prática terapêutica nos 

serviços públicos de saúde e Jorge, Souza e Bessa117 descrevem que essa prática 
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raramente envolve atendimento integral, em geral tem como conduta prescrição 

medicamentosa.  Num estudo feito em Goiânia/GO116, a análise das entrevistas 

descreve que, para os participantes, o apoio matricial é quase sinônimo de avaliação 

psiquiátrica e prescrição medicamentosa, uma visão equivocada que a assistência 

na área de saúde mental pode prescindir do trabalho em equipe.116 

“Acho que na atual situação importante, porém, não o suficiente, desde que a 

demanda é grande demais deveria estas pessoas estar passando diretamente com 

o profissional especialista, regularmente. A procura é grande e a nossa oferta 

pequena. Até mesmo os CAPS, estão com baixa procura, devido à falta de médico 

especialista. Ao meu ver, se conseguíssemos ter pelo menos o especialista duas 

vezes por semana nas unidades seria (talvez) o ideal...” (S4) 

A inexistência de práticas de saúde mental na atenção primária está 

associada a vários motivos, entre os quais a formação dos profissionais e o pouco 

conhecimento acerca do processo de reforma psiquiátrica, capacitação insuficiente 

para atuarem junto aos casos de transtornos mentais, más condições de 

atendimento dos casos nas unidades básicas de saúde, dificuldade no fornecimento 

de medicações psiquiátricas, insuficiência da rede assistencial em saúde mental e 

uma carência de entrosamento com estes serviços especializados que deveriam 

funcionar como retaguarda, permitindo a referência rápida quando necessário. 

Alguns desses obstáculos relatados acima foram identificados em outros trabalhos 

acadêmicos, que descrevem problemas como quadro de funcionários incompleto, 

falta de reuniões de equipe e a dificuldade de trabalhar em modelo multidisciplinar 

que dificultam o funcionamento da estratégia do matriciamento. O entendimento de 

que os profissionais da área psi são os únicos que devem dar conta dos usuários 

acometidos por transtornos mentais ainda está enraizado.109,115  

 “Acho que o apoio matricial é importantíssimo, porém sinto como se ainda 

estivéssemos engatinhando em relação ao serviço prestado. Neste momento acho o 

serviço falho, porém sinto que pode ser melhorado. Para isso precisamos de 

maiores intervenções com todos os profissionais envolvidos, pois só prestaremos um 

serviço de qualidade se a equipe for qualificada. ” (S1) 

 “A insatisfação com relação ao matriciamento se dá pela forma como foi feito, 

sem preparar a UBS para receber os pacientes, sem preparar com os profissionais 

teórico prática. Os pacientes vieram para a UBS sem que houvesse um preparo dos 

profissionais. ” (P6) 



94 
 

“A equipe de matriciamento tem se envolvido muito pouco com a equipe da 

UBS. O enfermeiro faz o acolhimento do caso sozinho e fica com o rojão na mão 

implorando para alguém deles dar atenção para você. Nunca nenhum deles me 

perguntou se tinha algum caso para ser discutido e o volume de casos só vai 

aumentando”. (S6) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme postulamos, do ponto de vista dos atores pesquisados, o 

matriciamento melhora a resolutividade dos casos relacionados à Saúde Mental nas 

UBS, no sentido de oferecer suporte aos profissionais por meio das rodas de 

conversa, das discussões de casos e das consultas compartilhadas, além do 

atendimento oferecido pelos profissionais das equipes e assim também oferece 

maior satisfação à equipe nesta resolução, no entanto é necessária maior 

conscientização e envolvimento de todos os profissionais,  diminuição do estigma, 

organização dos processos de trabalho em função da produção do cuidado integral 

ao sujeito, educação permanente e corresponsabilização como forma de garantir o 

compromisso de todos na promoção da saúde.  

Na avaliação dos resultados ficou evidente que na visão dos entrevistados as 

pessoas com problemas mentais vieram para as UBS porque o apoio matricial 

chegou lá, e não o contrário, como se este fosse o responsável pela vinda dos 

pacientes. 

Existe uma clara dificuldade no entendimento do propósito do matriciamento 

que rompe com a lógica dos encaminhamentos para uma prática ancorada na 

corresponsabilização do cuidado produzindo maior resolubilidade à atenção em 

saúde mental no contexto da atenção primária em saúde. A melhora no trabalho nas 

unidades ainda está associada a possibilidade de direcionamento dos usuários para 

tratamento com os profissionais do matriciamento, denotando uma concepção 

errada da proposta pelas equipes. 

Mesmo com todas as dificuldades relatadas, é evidente que houve uma 

melhora significativa na compreensão e entendimento dos problemas relacionados à 

saúde mental pelos entrevistados. As maiores dúvidas se mantêm na dificuldade em 

avaliar os casos iniciais e o acompanhamento, mesmo dos pacientes com quadros 

estáveis, em sentimentos contrários como insegurança, medo e insatisfação, por 
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exemplo, provavelmente oriundos de preconceitos e obstáculos imaginários 

pautados na falta de capacitação adequada o que faz com que, em muitas ocasiões, 

entendam o matriciamento como sinônimo de aumento de demanda e de fornecer 

receitas por alegarem desconhecer as soluções dos problemas.  

É enfático e recorrente o relato da dificuldade no trato aos pacientes com 

problemas mentais pela falta de funcionários frente ao aumento na demanda, falta 

de preparo e capacitação dos profissionais e também a falta de qualificação da 

equipe de saúde mental, pois “...não basta ser especialista para atuar como 

apoiador. Este precisa reunir um conjunto de características pessoais e 

profissionais, princípios e valores que irão permear as práticas como a humildade, a 

flexibilidade, a generosidade de partilhar o conhecimento”.101 

Com relação à disponibilidade para as questões relacionadas à saúde mental 

os profissionais demonstram ainda estarem divididos e atribuem esta dúvida à pouca 

prontidão das equipes de matriciamento tanto com relação ao período de 

permanência nas unidades quanto na participação e envolvimento dos profissionais. 

Como limitações do estudo, pode-se destacar que, embora a escolha tenha 

sido ouvir os profissionais de saúde, esta pesquisa seria enriquecida com a 

participação de usuários e familiares/cuidadores, e também dos matriciadores, que 

certamente teriam muito a contribuir para uma análise mais profunda da implantação 

do matriciamento, pois estes não são apenas espectadores, mas também coautores 

da operacionalização da proposta.  

Outro fator limitante que também deve ser apontado é que devido a 

desistência ou não adesão de alguns funcionários em participar da pesquisa não 

houve proporcionalidade no número de profissionais de cada área da saúde, embora 

a amostra seja representativa de todas as categorias. 

Na busca de outros trabalhos para subsidiar a comparação dos resultados 

encontrados nesta pesquisa, observou-se que existe um grande número de artigos 

publicados em que os entrevistados são os profissionais de saúde mental que 

oferecem o matriciamento para os profissionais das UBS em diversos municípios do 

Brasil, e descrevem o parecer destes profissionais com relação ao comportamento 

observado das equipes de referência. São poucos os relatos específicos sobre a 

visão dos profissionais das equipes das UBS que receberam o matriciamento como 

se pretendeu avaliar nesta pesquisa.  
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Outro diferencial importante foi que nos trabalhos publicados sobre o tema, o 

matriciamento sempre foi feito em unidades de ESF, enquanto neste trabalho 

metade das unidades pesquisadas eram UBS tradicionais. Esta questão é bastante 

relevante, uma vez que, por definição, as unidades ESF atuam com ações de 

vigilância e promoção da saúde, com objetivo de assegurar o bom padrão de saúde 

da comunidade, e atendendo o indivíduo de forma integral em todas as suas 

necessidades, com delimitação de área de abrangência, com adstrição de clientela e 

o apoio de agentes comunitários de saúde, enquanto nas unidades tradicionais a 

demanda atendida se apresenta como espontânea e/ou encaminhada por outros 

serviços, não há busca ativa e o foco principal é a doença, e não o sujeito.  

De acordo com os relatos, a satisfação das equipes foi possivelmente 

prejudicada pelos problemas na estrutura física das unidades, pela falta de 

funcionários e também de profissionais do matriciamento e dos serviços 

especializados, impossibilitando a participação de grande parte da equipe, nas 

reuniões. Além disso, referiram que os encontros acontecem em intervalos muito 

longos e poucos casos são discutidos, embora a demanda continue aumentando 

muito, inclusive com a ocorrência de casos mais graves e sem a retaguarda 

adequada. Referem necessidade de mais capacitação, treinamento e vivência de 

todos os profissionais envolvidos. 

Finalmente, com estes achados gostaríamos de contribuir para o crescimento 

e desenvolvimento das unidades participantes da pesquisa e, uma vez dado 

feedback aos gestores da Área de Educação em Saúde da SMS de Sorocaba, que 

possam utilizar destas reflexões para uma melhoria do processo de matriciamento 

na área da saúde mental do município, transformando a realidade e modificando 

paradigmas, dando voz aos envolvidos naquilo que for possível. 
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Apêndice A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE 1) 

Eu, Maria Clara Schnaidman Suarez, mestranda em Educação nas Profissões de 
Saúde pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP venho convidá-lo(a) a 
participar da pesquisa intitulada “Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Primária: 
Estratégia de Resolutividade e Satisfação da Equipe”, que tem por objetivo avaliar a 
resolutividade das ações de apoio matricial nas unidades básicas de saúde do município de 
Sorocaba, e identificar o grau de satisfação da equipe com a realização deste trabalho.  

Inicialmente será feito um questionário sócio demográfico para caracterização do seu 
perfil, e em um segundo momento você será convidado a responder um questionário 
semiestruturado relacionado ao tema principal da pesquisa. Você pode recusar-se a responder 
qualquer questão que porventura julgue constrangedora. Este questionário será analisado, as 
questões fechadas de múltipla escolha quantificadas em percentual e as abertas decodificadas, 
segundo a análise de conteúdo.  

O conteúdo dos questionários será confidencial, sigiloso e as suas respostas estarão sob 
minha responsabilidade, e será utilizado apenas para a realização do estudo, podendo os 
resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em revistas científicas. 

Sua participação no estudo será totalmente voluntária, sem qualquer benefício direto ou 
remuneração de qualquer espécie. Você tem o direito de retirar sua participação em qualquer 
momento deste estudo, sem nenhum prejuízo de suas atividades profissionais.  

Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você poderá entrar em 
contato com a pesquisadora responsável Maria Clara Schnaidman Suarez, pessoalmente, Rua 
Amália Fernandes Rodrigues, 159 – Jardim Bandeirantes, Sorocaba/SP; pelos endereços 
eletrônicos: dra.clara@gmail.com ou msuarez@sorocaba.sp.gov.br ou pelo telefone (15) 99785-
5618. Em caso denúncias, reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do 
estudo, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde da PUCSP – Campus Sorocaba, na Rua Joubert Wey, 290, 
telefone (15) 32129896. 

 Este documento foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP.  

Esse documento será feito em duas vias, sendo que uma será entregue para você e 
a outra ficará com o pesquisador. 

Caso aceite participar desta pesquisa, solicito a sua assinatura no item II deste 
documento.  

 Desde já agradeço a sua atenção e coloco-me à disposição para quaisquer 
esclarecimentos sobre a pesquisa.  

                                          Sorocaba,     de                       de          .     

   

 Assinatura da Pesquisadora:__________________________________                  

 

  

mailto:dra.clara@gmail.com
mailto:msuarez@sorocaba.sp.gov.br
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu,____________________________________________________________________

RG número__________________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que 

estou participando como voluntário(a) da pesquisa. Declaro que li cuidadosamente este Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, que compreendo o objetivo desta pesquisa e concordo 

em participar de forma voluntária da mesma, entendendo que as informações serão 

confidenciais, que não haverá identificação nominal e que não sofrerei qualquer tipo de sanção 

ou prejuízo, caso recuse ou desista de participar deste estudo. 

Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer à pesquisadora 

responsável pelos endereços eletrônicos: dra.clara@gmail.com ou msuarez@sorocaba.sp.gov.br 

ou pelo telefone (15) 99785-5618. 

 Declaro, ainda, que ao ser convidado a participar desta pesquisa, todos os 

esclarecimentos foram prestados pela pesquisadora. 

                                             Sorocaba,    de                     de        .      

 

 

 

_______________________________             ________________                ______________  

Nome completo  do participante                                Data                                         Assinatura 

 

 

_______________________________              _____________              __________________    

Maria Clara Schnaidman Suarez                               Data                                          Assinatura 

 

 

 

mailto:dra.clara@gmail.com
mailto:msuarez@sorocaba.sp.gov.br
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE 2) 

Eu, Maria Clara Schnaidman Suarez, mestranda em Educação nas Profissões de 
Saúde pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP venho convidá-lo(a) a 
participar da pesquisa intitulada “Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Primária: 
Estratégia de Resolutividade e Satisfação da Equipe”, que tem por objetivo avaliar a 
resolutividade das ações de apoio matricial nas unidades básicas de saúde do município de 
Sorocaba, e identificar o grau de satisfação da equipe com a realização deste trabalho.  

Como introdução deste trabalho farei um relato histórico do atendimento à saúde mental 
no Brasil, no Estado de São Paulo e, em especial, no município de Sorocaba e região, assim, 
seus conhecimentos serão de grande valia para este estudo. 

Caso concorde em contribuir, o relato espontâneo de suas vivências, experiências e 
conhecimentos no assunto em questão será gravado, depois transcrito na íntegra e incluído total 
ou parcialmente no trabalho. 

O conteúdo da gravação será confidencial, sigiloso e as suas respostas estarão sob 
minha responsabilidade, e será utilizado apenas para a realização do estudo, podendo os 
resultados serem apresentados em eventos e/ou publicados em revistas científicas, mas 
preservando sempre sua identidade. 

 Sua participação no estudo será totalmente voluntária, sem qualquer benefício direto ou 
remuneração de qualquer espécie. Você tem o direito de retirar sua participação em qualquer 
momento, sem nenhum prejuízo de qualquer espécie.  

Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você poderá entrar em 
contato com a pesquisadora responsável Maria Clara Schnaidman Suarez, pessoalmente, na 
Rua Amália Fernandes Rodrigues, 159 – Jardim Bandeirantes, Sorocaba/SP; pelos endereços 
eletrônicos: dra.clara@gmail.com ou msuarez@sorocaba.sp.gov.br ou pelo telefone (15) 99785-
5618. Em caso denúncias, reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do 
estudo, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde da PUCSP – Campus Sorocaba, na Rua Joubert Wey, 290, 
telefone (15) 32129896. Este documento foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP.  

Esse documento será feito em duas vias, sendo que uma será entregue para você e 
a outra ficará com o pesquisador. 

Caso aceite participar desta pesquisa, solicito a sua assinatura no item II deste 
documento.  

 Desde já agradeço a sua atenção e colaboração e coloco-me à disposição para 
quaisquer esclarecimentos sobre a pesquisa.  

                                          Sorocaba,     de                       de 2016.     

   

 Assinatura da Pesquisadora:__________________________________                  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu,____________________________________________________________________ 

RG número__________________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que 

estou participando como voluntário(a) da pesquisa. Declaro que li cuidadosamente este Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, que compreendo o objetivo desta pesquisa e concordo 

em participar de forma voluntária da mesma, entendendo que as informações serão 

confidenciais e que não sofrerei qualquer tipo de sanção ou prejuízo, caso recuse ou desista de 

participar deste estudo. 

Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer à pesquisadora 

responsável pelos endereços eletrônicos: dra.clara@gmail.com ou msuarez@sorocaba.sp.gov.br 

ou pelo telefone (15) 99785-5618. Posso ainda, entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUCSP – Campus Sorocaba, na 

Rua Joubert Wey, 290, telefone (15) 32129896. 

 Declaro, ainda, que ao ser convidado a participar desta pesquisa, todos os 

esclarecimentos foram prestados pela pesquisadora. 

                                             Sorocaba,    de                     de 2016.      

 

 

______________________________             __________________                _______________ 

 Nome completo  do participante                              Data                                            Assinatura 

 

 

_________________________________            ___________                __________________ 

   Maria Clara Schnaidman Suarez                             Data                                     Assinatura 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Projeto de Pesquisa:  “Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Primária: 

Estratégia de Resolutividade e Satisfação da Equipe” 

1- Data: ___/___/_____ 

2- Idade: _______ anos                           

3- Gênero: (   ) Masculino       (   ) Feminino 

4- Estado Civil:  

(   ) Solteiro(a)                     (   ) Casado(a)                   (   )  Viúvo(a)       

(   ) Divorciado (a)               (   ) Amasiado(a)                (   ) Outro 

 5 – Escolaridade: 

(    ) 1º Grau 

(    ) Completo 

(    ) Incompleto 

 Profissão:__________________________ (    ) 2º Grau 

(   ) Superior 

6 – Município de residência: _______________________________________ 

7 – Tempo de Trabalho na Prefeitura: _________ Anos     _________ Meses 

8 – Unidade que trabalha:  

(    ) Tradicional                (    ) Estratégia Saúde da Família               (    ) Mista 

9 – Possuía alguma experiência de trabalho em saúde mental anterior ao matriciamento? 

                           (    ) Sim                                         (    ) Não 

10 – Qual sua opinião sobre o matriciamento em Saúde Mental? 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

Projeto de Pesquisa:  “Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção    

Primária: Estratégia de Resolutividade e Satisfação da Equipe” 

Você está sendo convidado a responder um questionário sobre o Apoio 

Matricial em Saúde Mental na sua Unidade. Suas respostas serão mantidas em 

absoluto sigilo e poderão contribuir para a melhoria do processo.  

Assinale quantas alternativas quiser como resposta. 

 

1- Como você se percebe hoje, depois do matriciamento, para lidar com as 

questões de saúde mental?  

a) Não fez diferença 

b) Dificultou o meu trabalho 

c) Facilitou o meu trabalho 

d) Sinto-me mais seguro (a) 

e) Sinto-me mais inseguro (a) 

Comente sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2 - Como o matriciamento interferiu nas questões de saúde mental na sua 

unidade?  

a) Não fez diferença 

b) O trabalho na unidade ficou mais confuso 

c) O trabalho na unidade ficou menos confuso 

d) O trabalho na unidade ficou mais fácil 

e) O trabalho na unidade ficou mais difícil 
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Comente sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3 – Com relação a permanência das pessoas com questões de saúde mental 

em tratamento na própria UBS, após o matriciamento: 

a) Não fez diferença 

b) Menos pessoas permanecem em acompanhamento na UBS 

c) Mais pessoas permanecem em acompanhamento na UBS 

d) Outra (descreva) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4 – Ainda com relação a permanência das pessoas com questões de saúde 

mental em tratamento na própria UBS, após o matriciamento: 

a) Os usuários dizem que preferem manter o acompanhamento na UBS 

b) Os usuários dizem que não preferem ser acompanhados na UBS 

c) Os usuários não se manifestam com relação a isso 

d) Os usuários dizem que preferem ser acompanhadas em serviço especializado 

e) Outra (descreva) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5 - Com relação à proximidade da equipe no trato à população com questões 

relacionadas à saúde mental após o matriciamento: 

a) Não fez diferença  

b) Os profissionais da equipe ficaram mais distantes 

c) Os profissionais da equipe ficaram mais próximos 
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d) A equipe ficou mais integrada 

e) A equipe sente-se mais aliviada 

f) A equipe sente-se sobrecarregada 

Justifique: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6 - Com relação à sua compreensão dos problemas relacionados à saúde 

mental após o matriciamento: 

a) Não fez diferença 

b) Essas questões ficaram mais confusas 

c) Melhorou o meu entendimento 

d) Ainda tenho muitas dúvidas (Quais?) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7 - Com relação à sua disponibilidade para as questões relacionadas à 

saúde mental após o matriciamento: 

a) Não fez diferença 

b) Minha disponibilidade diminuiu 

c) Minha disponibilidade aumentou 

d) Ainda tenho muitas reservas (Quais?) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8 - Com relação à sua satisfação com o que foi lhe oferecido com o 

matriciamento: 

a) Não fez diferença 
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b) Estou insatisfeito (a) com o matriciamento 

c) Estou satisfeito (a) com o matriciamento 

d) Estou parcialmente satisfeito (a) com o matriciamento. Justifique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9 - Reflita e descreva seus sentimentos e emoções em relação ao apoio 

matricial em saúde mental na sua unidade. Pode utilizar mais espaço, se quiser. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE 3) 

Eu, Maria Clara Schnaidman Suarez, mestranda em Educação nas Profissões de 
Saúde pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP venho convidá-lo(a) a 
participar da pesquisa intitulada “Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Primária: 
Estratégia de Resolutividade e Satisfação da Equipe”, que tem por objetivo avaliar a 
resolutividade das ações de apoio matricial nas unidades básicas de saúde do município de 
Sorocaba, e identificar o grau de satisfação da equipe com a realização deste trabalho.  

Inicialmente será feito um questionário sócio demográfico para caracterização dos perfis 
dos profissionais que trabalham em algumas Unidades Básicas de Saúde do município de 
Sorocaba onde a pesquisadora não atua, e em um segundo momento serão convidados a 
responder um questionário semiestruturado com questões fechadas de múltipla escolha 
relacionado ao tema principal da pesquisa. A sua participação será na avaliação deste 
questionário semiestruturado, quanto à coerência das perguntas, sua qualidade e 
funcionalidade, tempo de duração, pertinência organização, clareza das questões, omissões e 
ambiguidades, para correção antes da aplicação.  

Sua participação no estudo será totalmente voluntária, sem qualquer benefício direto ou 
remuneração de qualquer espécie. Você tem o direito de retirar sua participação em qualquer 
momento deste estudo, sem nenhum prejuízo de suas atividades profissionais.  

Se tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o estudo, você poderá entrar em 
contato com a pesquisadora responsável Maria Clara Schnaidman Suarez, pessoalmente, Rua 
Amália Fernandes Rodrigues, 159 – Jardim Bandeirantes, Sorocaba/SP; pelos endereços 
eletrônicos: dra.clara@gmail.com ou msuarez@sorocaba.sp.gov.br ou pelo telefone (15) 99785-
5618. Em caso denúncias, reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do 
estudo, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde da PUCSP – Campus Sorocaba, na Rua Joubert Wey, 290, 
telefone (15) 32129896. 

 Este documento foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP.  

Esse documento será feito em duas vias, sendo que uma será entregue para você e 
a outra ficará com o pesquisador. 

Caso aceite participar desta pesquisa, solicito a sua assinatura no item II deste 
documento.  

 Desde já agradeço a sua atenção e coloco-me à disposição para quaisquer 
esclarecimentos sobre a pesquisa.  

                                          Sorocaba,     de                       de 2016.     

   

 Assinatura da Pesquisadora:__________________________________                  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu,____________________________________________________________________

RG número__________________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que 

estou participando como voluntário(a) da pesquisa. Declaro que li cuidadosamente este Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, que compreendo o objetivo desta pesquisa e concordo 

em participar de forma voluntária da mesma, entendendo que as informações serão 

confidenciais, que não haverá identificação nominal e que não sofrerei qualquer tipo de sanção 

ou prejuízo, caso recuse ou desista de participar deste estudo. 

Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer à pesquisadora 

responsável pelos endereços eletrônicos: dra.clara@gmail.com ou msuarez@sorocaba.sp.gov.br 

ou pelo telefone (15) 99785-5618. 

 Declaro, ainda, que ao ser convidado a participar desta pesquisa, todos os 

esclarecimentos foram prestados pela pesquisadora. 

                                             Sorocaba,    de                     de 2016.      

 

 

______________________________             ______________                __________________ 
 Nome completo  do participante                                Data                                 Assinatura 

 

 

______________________________              _____________              ____________________ 
    Maria Clara Schnaidman Suarez                                Data                             Assinatura 
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ANEXO A – REDE APIS 

 

 

 



122 
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ANEXO B – CARTA DE AUTORIZAÇÃO 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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