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RESUMO

O presente artigo investigou na literatura o objetivo do tema território e epidemiologia 
no campo da saúde mental. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica,  e 
tem como objetivo   investigar  a  importância  da  epidemiologia  na  perspectiva  de 
território  para a estratégia  de ação em saúde mental  e  perceber  as dificuldades 
relacionadas à construção destes dados epidemiológicos.  As fontes  de pesquisa 
foram  portarias  do  ministério  da  saúde,  manuais,  base  de  dados  e  literaturas 
relacionados ao tema. Foram trabalhadas neste artigo, as mudanças na assistência 
em  saúde  mental,  que  hoje  é  direcionada  para  uma  estruturação  de  rede  na 
perspectiva de território. Mudança esta, que surgiu a partir da reforma psiquiátrica e 
da  relação  entre  epidemiologia,  território  e  saúde  mental.  Pôde-se  observar  na 
pesquisa  a  escassez de  dados  epidemiológicos  relacionados  à  saúde  mental,  a 
dificuldade de incorporação da saúde mental nos dispositivos de notificação da ESF 
e ainda detectou-se a importância destes dados epidemiológicos para que sejam 
traçadas metas de promoção, prevenção e assistência em saúde mental.
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1 INTRODUÇÃO

Esta  pesquisa  caracteriza  um 

trabalho  de  conclusão  do  curso  de 

Enfermagem  da  Faculdade  Área  de 

Ciências  Biológicas  e  da  Saúde  da 

Universidade Vale do Rio Doce e terá 

como  tema:  “Território  e 

Epidemiologia  no campo da Saúde 

Mental”.

Objetiva-se  com  este  estudo 

verificar  a  importância  da 

epidemiologia  na  perspectiva  de 

território para a estratégia de ação em 

saúde  mental  e  perceber  as 

dificuldades relacionadas a construção 

destes  dados  epidemiológicos.  A 

motivação desta pesquisa surgiu no 5° 

(quinto)  período,  quando  pôde-se  ter 

contato  com  a  disciplina  de  Saúde 

Mental  e,  portanto,  com  todas  as 

curiosidades  peculiares  ao  tema. 

Conhecer,  portanto  dados 

relacionados  à  saúde  mental  e  aos 

portadores de tais transtornos  tornou-

se  a  ideia  principal  para 

desenvolvimento do artigo.

Ao  iniciar  a  pesquisa  foi 

vivenciada  dificuldade  em  encontrar 

material que abordasse tais assuntos e 

pudesse, portanto, servir de referência 

para o desenvolvimento do trabalho. A 

escassez  de  dados  relacionados  ao 

tema foi um fator de motivação, já que 

a  existência  destes  dados  permite  a 

adoção  de  estratégias  de  ações  no 

campo da saúde mental.

A  metodologia  adotada  para 

realização  desta  pesquisa  foi  revisão 

bibliográfica,  onde  pesquisou-se  em 

torno  de  70  (setenta)  artigos 

relacionados ao tema, utilizando para 

a  pesquisa,  no  entanto,  30  (trinta) 

destes,  já  que  os  demais  artigos, 

embora possuíssem título relacionado 

a  temática  envolvida,  não 

apresentavam  no  corpo  do  mesmo 

argumentos palpáveis o suficiente para 

que  fossem  incluídos  na  referida 

pesquisa.  Serão  utilizados  além  de 

literatura, base de dados como, Scielo 

(do  inglês  Scientific  Electronic 

Library Online, que significa biblioteca 

científica  eletrônica  em  tempo  real), 

Bireme  (Centro  Especializado  da 

Organização Pan-Americana da Saúde 

‘OPAS’,  estabelecido no Brasil  desde 

1967, em colaboração com Ministério 

de  Saúde,  Ministério  da  Educação, 

Secretaria da Saúde do Estado de São 

Paulo e Universidade Federal de São 

Paulo),  Lilacs  (Literatura  Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e site do Ministério da saúde. 

Como descritores no trabalho utilizou-

se  mais  comumente:  território, 

epidemiologia,  saúde  mental,  doente 
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mental,  transtorno  mental,  Estratégia 

de Saúde da Família  (ESF),  Atenção 

Primária à Saúde, Centro de Atenção 

Psicossocial  (CAPS)  e  Reforma 

Psiquiátrica.

Para melhor entendimento das 

questões  que  envolvem  a  saúde 

mental,  território  e  epidemiologia, 

propõe-se  um  breve  histórico  a 

respeito  da  saúde  mental  e  das 

mudanças trazidas pelo movimento da 

reforma  psiquiátrica  e  a  articulação 

entre  epidemiologia  e  território  na 

saúde mental.

Sabe-se  que  a  reforma 

psiquiátrica  foi  um  grande  marco  na 

história da saúde mental, pelo fato de 

criticar  o  modelo  hospitalocêntrico, 

desconstruir os manicômios e buscar a 

criação  de  redes  substitutivas,  que 

viabilizam  uma  proposta  de 

ressocialização  e  reabilitação  dos 

portadores  de  transtornos  mentais 

pautada  na  perspectiva  de  trabalho 

territorial  construído  em  rede 

(QUEIROZ e ANTUNES, 2007).

2 MUDANÇAS  NA 

POLÍTICA  DE  ASSISTÊNCIA  EM 

SAÚDE  MENTAL  DO  HOSPITAL 

PARA O TERRITÓRIO

O  processo  de  Reforma 

Psiquiátrica brasileira tem uma história 

própria,  uma vez  que  se  insere  num 

contexto de grande mudança da saúde 

mental,  pela  superação  da  violência 

asilar (BRASIL, 2002).

De  acordo  com  Antunes  e 

Queiroz  (2007),  o  processo  de 

Reforma  Psiquiátrica  iniciou-se  nos 

anos  60  e  percorreu  vários  países, 

com o  intuito  de  dissolver  a  barreira 

entre assistentes e assistidos, abolir a 

reclusão  e  repressão  imposto  ao 

paciente e promover a liberdade com 

responsabilidade dos pacientes.

Segundo  Vidal,  Bandeira  e 

Gontijo  (2008),  as denúncias de atos 

violentos, abandono e isolamento dos 

doentes, cada vez mais frequentes nos 

asilos, deixaram clara a limitação das 

instituições hospitalares para alcançar 

a  finalidade  de  tratamento  a  que  se 

propunham. Por todos esses aspectos, 

a  sociedade começou  a  exigir  novas 

formas  de  tratamento  para  os 

portadores de transtornos mentais.

No  entanto,  segundo 

Gonçalves  e  Sena  (2001),  o  que  se 
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espera da reforma psiquiátrica  não é 

simplesmente  a  transferência  do 

doente mental para fora dos muros do 

hospital,  ‘confinando-o’  à  vida  em 

casa,  aos  cuidados  de  quem  puder 

assisti-lo ou entregue à própria sorte. 

Espera-se o respeito e resgate de sua 

singularidade  e  autonomia,  sem  que 

haja  idéia  de  cura  como  único 

horizonte  e  ainda sua reintegração à 

família e à sociedade.

Ainda  de  acordo  com  Vidal, 

Bandeira  e  Gontijo  (2008),  o  que  se 

convencionou  chamar  reforma 

psiquiátrica  corresponde  ao 

movimento  denominado 

desinstitucionalização e é definido com 

base em três componentes essenciais: 

a  diminuição  das  admissões 

hospitalares pela provisão de serviços 

comunitários; a desospitalização, após 

preparação,  de  pacientes  internados 

por  longos  períodos;  a  criação  e 

manutenção de uma rede de serviços 

na comunidade para atender a esses 

pacientes.

Para Bezarra Jr. (2007), mais 

do  que  buscar  a  aceitação  de  uma 

nova  política  assistencial,  o  desafio 

nesse  campo  é  produzir  uma  nova 

sensibilidade cultural para com o tema 

da  loucura  e  do  sofrimento  psíquico. 

Trata–se  de  promover  uma 

desconstrução  social  dos  estigmas  e 

estereótipos vinculados à loucura e à 

figura do doente mental, substituindo–

os  por  um  olhar  solidário  e 

compreensivo sobre a diversidade e os 

descaminhos  que  a  experiência 

subjetiva  pode  apresentar.  Olhar 

fundado  numa  atitude  de  respeito, 

tolerância  e  responsabilidade  com 

aqueles  que  se  encontram  com  sua 

normatividade psíquica restringida.

Apesar  das  diferenças,  a 

filosofia  da  reforma  psiquiátrica  tem 

sido  fundamentada  nos  princípios 

básicos dos cuidados na comunidade: 

desinstitucionalização  e  diminuição 

dos  leitos  hospitalares, 

desenvolvimento  de  programas  e 

serviços  alternativos,  integração  com 

serviços  comunitários  e  demais 

serviços  de  saúde  e  acesso  à 

medicação  (VIDAL;  BANDEIRA; 

GONTIJO, 2008).

No  entanto,  a  saída  dos 

pacientes do hospital, a fim de garantir 

reinserção  social  bem-sucedida,  está 

condicionada  à  existência  de  vários 

serviços na comunidade, com diversos 

estados  de  atenção  e  complexidade, 

profissionais  qualificados,  residências 

terapêuticas bem estruturadas e mais 

importante,  serviços  inseridos  no 

sistema  de  saúde  como  um  todo 

(VIDAL; BANDEIRA; GONTIJO, 2008).
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Antunes  e  Queiroz  (2007) 

descrevem que,  com o  fenômeno da 

desospitalização,  surgem  novos 

serviços,  denominados  de  CAPS  e 

Hospitais-Dia.  Tais  serviços  são 

caracterizados  como  estruturas 

intermediárias  entre  a  internação 

integral  e  a  vida  comunitária;  são 

impulsionados  pelos  projetos  de 

reforma  psiquiátrica,  que  vêm  sendo 

implementados  em  grande  parte  dos 

estados brasileiros.

A  portaria  n°  336  de  19  de 

fevereiro de 2002, considerando a Lei 

10.216, de 06 de abril de 2001, dispõe 

sobre  a  proteção  e  os  direitos  das 

pessoas  portadoras  de  transtornos 

mentais,  redireciona  o  modelo 

assistencial  em  saúde  mental  e 

estabelecem  o  funcionamento  dos 

Centros  de  Atenção  Psicossocial 

(CAPS) (BRASIL, 2002).

Os  diferentes  tipos  de  CAPS 

se  diferenciam  pela  sua  estrutura 

ainda física, profissionais, diversidades 

nas  atividades  terapêuticas, 

especificidade  da  demanda,  isto  é, 

para crianças e adolescentes, usuários 

de  álcool  e  outras  drogas  ou  para 

transtornos  psicóticos  e  neuróticos 

graves.

Existem os CAPS I, CAPS II e 

CAPS III voltados para população que 

apresenta  transtorno  mental;  CAPS I 

destinado  a  população  infantil  e 

adolescente  que  apresenta  algum 

problema de ordem psíquica e CAPS 

ad  voltado  para  atenção  a 

dependentes  de  álcool  e  outras 

drogas. 

A  Política Nacional  de Saúde 

Mental busca consolidar um modelo de 

atenção à  saúde mental  aberto  e  de 

base comunitária. Isto é, que garante a 

livre  circulação  das  pessoas  com 

transtornos  mentais  pelos  serviços, 

comunidade  e  cidade,  e  oferece 

cuidados com base nos recursos que a 

comunidade oferece (BRASIL, 2004).

Os  CAPS,  Centros  de 

Referência  em  Saúde  Mental  deve 

trabalhar  juntamente  com  a  EFS 

(Estratégia  de  Saúde  da  Família), 

garantindo  assim  melhor  assistência 

ao usuário (COURA, 2010).

A parceria entre CAPS e ESF 

gera  uma  co-responsabilização  no 

cuidado  do  portador  de  transtorno 

mental  onde as discussões conjuntas 

de caso, intervenção junto à família e 

comunidades  ou  em  atendimentos 

conjuntos,  são  de  suma  importância 

quando  se  compartilha  a 

responsabilidade dos casos e com isso 

exclui  a lógica dos encaminhamentos 

(BRASIL, 2004).

Atendendo ao compromisso da 

integralidade  da  atenção  à  saúde,  a 
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Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

criada  na  década  de  90,  quando 

denominava-se  Programa  de  Saúde 

da Família (PSF), investe na promoção 

da saúde e na prevenção de doenças, 

alcançando  resultados  importantes 

para a saúde coletiva. Como o campo 

de  intervenção  de  cada  equipe  da 

atenção  primária  é  composto  pelas 

pessoas,  comunidades  e  suas 

relações  com  o  ambiente,  estas 

equipes  se  deparam,  cotidianamente 

com  problemas  de  saúde  mental 

(BRASIL, 2002).

A  ESF  valoriza  os  princípios 

de  territorialização,  vínculo  com  a 

população,  trabalho  em  equipe  e 

participação democrática,  participativa 

e solidária da comunidade de acordo 

com  suas  necessidades  reais, 

identificando  fatores  de  riscos  e 

intervindo quando necessário (CURY e 

GALERA, 2006).

Grande  parte  da  população 

com  transtornos  mentais  leves  deve 

ser atendida pelas equipes da Atenção 

Primária  nos  grandes  e  pequenos 

municípios,  que  devem  assumir,  por 

sua vez, responsabilização em relação 

à  produção  da  saúde,  à  busca  da 

eficácia das práticas e à promoção da 

equidade,  da  integralidade  e  da 

cidadania  num  sentido  mais  amplo, 

especialmente  em  relação  aos 

pequenos  municípios,  onde  não  é 

necessária a implantação dos Centros 

de  Atenção  Psicossocial,  referenciais 

em  situações  em  que  o  paciente 

estiver em crise (BRASIL, 2002).

Percebe-se  que  a  articulação 

do Centro de Referência e do território 

é  de  fundamental  importância  para a 

efetivação  da  assistência  em  saúde 

mental com base territorial e, portanto, 

faz-se  necessário  pensar  sua 

articulação com a epidemiologia.

2.1 TERRITÓRIO  E 

EPIDEMIOLOGIA  NA  SAÚDE 

MENTAL

De  acordo  com  Pereira  e 

Barcellos  (2006),  o  termo território 

pode estar associado à origem latina e 

significar ‘terra pertencente a’, ou seja, 

terri (terra) e torium (pertence a). Ainda 

segundo os autores, a territorialização 

seria,  pois,  fruto  de  uma  estratégia 

para  tomar  posse  de  um  espaço 

geográfico.

Para  Gondim  et  al  (2002)  o 

território  é  o  resultado  de  uma 

acumulação  de  situações  históricas, 

ambientais  e  sociais  que  promovem 

condições  particulares  para  a 

produção de saúde e doenças. 
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O uso da categoria espaço na 

análise  da  situação  de  saúde  e  na 

análise  de  risco  não  se  limita 

exclusivamente à mera localização de 

eventos  de  saúde.  Suas 

potencialidades  e  limitações  vão 

depender  da  diversidade  de  seus 

próprios conceitos e conteúdos, onde 

o espaço é, ao mesmo tempo, produto 

e produtor de diferenciações sociais e 

ambientais. (GONDIM et al., 2002).

De  acordo  com  Pereira  e 

Barcellos (2006) nesta perspectiva os 

Sistemas  de  Saúde  se  organizam 

sobre  uma  base  territorial,  o  que 

significa  que  a  distribuição  dos 

serviços de saúde segue a uma lógica 

de  delimitação  de  áreas  de 

abrangência, que devem ser coerentes 

com  os  níveis  de  complexidade  das 

ações de     atenção.

Daí  sua  importância 

estratégica  para  as  políticas  sociais 

públicas  na  consolidação  das  ações 

para o enfrentamento de problemas e 

necessidade  da  população  que  o 

habita e o produz socialmente.

O  reconhecimento  desse 

território  é  um  passo  básico  para  a 

caracterização da população e de seus 

problemas de saúde, bem como para 

avaliação  do  impacto  dos  serviços 

sobre  os  níveis  de  saúde  dessa 

população.

O espaço-território, muito além 

de  um  simples  recorte  político-

operacional do sistema de saúde, é o 

locus  onde  se  verifica  a  interação 

população-serviços  no  nível  local.  O 

território é designação não apenas de 

uma  área  geográfica,  mas  das 

pessoas, das instituições, das redes e 

dos cenários nos quais se dão a vida 

comunitária (BRASIL, 2005).

E  caracteriza-se  por  uma 

população  específica,  vivendo  em 

tempo  e  espaço  singulares,  com 

problemas  e  necessidades  de  saúde 

determinados,  os  quais  para  sua 

resolução devem ser compreendido e 

visualizado  espacialmente  por 

profissionais  e  gestores  das  distintas 

unidades  prestadoras  de  serviços  de 

saúde.  Esse  território  apresenta, 

portanto,  muito  mais  que  uma 

extensão  geométrica,  também  um 

perfil  demográfico,  epidemiológico, 

administrativo,  tecnológico,  político, 

social e cultural que o caracteriza e se 

expressa  num  território  em 

permanente  construção  (MENDES, 

1993;  BARCELLO;  ROJAS  2004) 

(apud GONDIM et al., 2002)

O reconhecimento do território 

também  é  importante  para  que  a 

população pertencente ao mesmo seja 

caracterizada,  juntamente  com  seus 

respectivos problemas de saúde, bem 
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como para a avaliação do impacto dos 

serviços  sobre  os  níveis  de  saúde 

dessa população. Além disso, permite 

o desenvolvimento de um vínculo entre 

os serviços de saúde e a população, 

mediante práticas de saúde orientadas 

por  categorias  de  análise  de  cunho 

geográfico (MONKEN e BARCELLOS, 

2005).

A  proposta  de  identificação 

dos  territórios  de  vida  dos  grupos 

sociais  e  suas  práticas  cotidianas 

devem  ter  como  ponto  de  partida  o 

mapeamento  dos  percursos  e  fluxos 

diários, interações e a malha de redes 

microgeográficas, que serão úteis para 

trabalhar  uma  “epidemiologia 

geográfica  do  cotidiano”,  entendida 

com  base  nas  necessidades  e  nos 

problemas  de  saúde  de  populações 

(MONKEN e BARCELLOS, 2005).

A  identificação  de  problemas 

de  saúde  no  território  deve  ser 

realizada, mediante notificações, para 

abordar e contemplar a compreensão 

das  vulnerabilidades  e  dos 

determinantes,  o  que  implica  um 

processo  de  coleta  e  sistematização 

de  dados  demográficos,  sócio-

econômicos,  político-culturais, 

epidemiológicos  e  sanitários 

(MONKEN e BARCELLOS, 2005).

Sendo assim, as instituições, a 

comunidade  e  as  equipes 

interdisciplinares  passam  a  atuar  de 

forma  mais  próxima  da  realidade  de 

vida dos assistidos, com o objetivo de 

reconhecer  os  fatores  condicionantes 

no processo saúde doença presentes 

nos territórios em questão (MAXTA e 

CASTRO, 2010).

A articulação entre território e 

rede  se  dá  através  de  práticas 

terapêuticas,  enfatizando  a 

singularidade  dos  indivíduos  e  suas 

dimensões  familiares  e  socioculturais 

(MIELKE, 2009).

O território associado à rede é 

fundamental  para  se  pensar  a 

assistência em saúde mental, tendo a 

ESF  como  porta  de  entrada  e 

articulação desta rede.

A  rede  de  atenção  à  saúde 

mental brasileira é parte integrante do 

Sistema  Único  de  Saúde,  rede 

organizada  de  ações  e  serviços 

públicos de saúde, instituída no Brasil 

por  Lei  Federal  na  década de 90.  O 

SUS  regula  e  organiza  em  todo  o 

território nacional as ações e serviços 

de  saúde  de  forma  regionalizada  e 

hierarquizada,  em  níveis  de 

complexidade crescente, tendo direção 

única  em  cada  esfera  de  governo: 

federal, municipal e estadual (BRASIL, 

2005).

De  acordo  com  Ministério  da 

Saúde  a  construção  de  uma  rede 
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comunitária  de  cuidados  é 

fundamental  para  a  consolidação  da 

reforma psiquiátrica. A articulação em 

rede  dos  variados  serviços 

substitutivos  ao  modelo 

hospitalocêntrico  é  crucial  na 

construção de referências capazes de 

acolher  pessoas  portadoras  de 

transtorno mental (BRASIL, 2005).

Pensar  hoje  em  uma 

assistência em saúde mental, significa 

também pensar na rede para que se 

consiga  efetivar  uma  assistência 

adequada e integral  as pessoas com 

transtorno mental. 

Entendem-se  como 

Transtornos  Mentais  e 

Comportamentais  as  condições 

clinicamente  significativas 

caracterizadas por alterações do modo 

de  pensar  e  do  humor  ou  por 

comportamentos  associados  com 

angústia pessoal e/ou deterioração do 

funcionamento.  Os  Transtornos 

Mentais  e  Comportamentais  não 

constituem  apenas  variações  dentro 

da  escala  do  "normal",  sendo  antes, 

fenômenos  claramente  anormais  ou 

patológicos (SANTOS, 1995).

Segundo  a  Organização 

Mundial de Saúde (OMS), no Brasil, 23 

milhões  de  pessoas  (12%  da 

população)  necessitam  de  algum 

atendimento  em  saúde  mental.  Pelo 

menos  cinco  milhões  de  brasileiros 

(3%  da  população)  sofrem  com 

transtornos  mentais  graves  e 

persistentes (MINAS GERAIS, 2006) 

Tais  afecções  psiquiátricas 

compreendem  os  transtornos 

depressivos  unipolares,  transtornos 

afetivos  bipolares,  esquizofrenia, 

epilepsia,  transtornos devidos ao  uso 

de  álcool  e  drogas,  doença  de 

alzheimer e outras demências, estado 

de estresse pós-traumático, transtorno 

obsessivo-compulsivo e transtornos de 

pânico (DALGALARRONDO, 2000).

De acordo com uma pesquisa 

realizada  pela  Associação  Brasileira 

de Psiquiatria nos anos de 2006, 2007 

e 2008, os mais acometidos por essas 

doenças  são  indivíduos  de  classe 

social  baixa,  pouca  escolaridade  e 

moradores das periferias das cidades. 

A pesquisa atentou ainda para o fato 

dos  transtornos  mentais  serem  a 

segunda  causa  dos  atendimentos  de 

urgência e de que 50% dos mesmos 

começam antes dos 14 anos de idade 

(GONÇALVES e KAPCZINSKI, 2009).

Pesquisas  realizadas  em 

países, tanto desenvolvidos como em 

desenvolvimento,  mostraram  que 

durante  a  vida  inteira,  mais  de  25% 

das pessoas apresentam um ou mais 

Transtornos  Mentais  e 

Comportamentais (BALLONE, 2005).
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Ballone  (2005)  informa  que 

maioria  dos  estudos  chegaram  à 

conclusão de que a prevalência geral 

de  transtornos  mentais  é, 

aproximadamente,  a  mesma no sexo 

masculino e no feminino. 

Ainda  segundo  a  pesquisa 

realizada  pela  Associação  Brasileira 

de Psiquiatria, apesar de a política de 

saúde  mental  priorizar  as  doenças 

mais  graves,  como  esquizofrenia  e 

transtorno  bipolar,  as  mais  comuns 

estão ligadas à depressão, ansiedade 

e  a  transtornos  de  ajustamento 

(GONÇALVES e KAPCZINSKI, 2008).

Dados  da  Associação 

Brasileira  de  Transtorno  Bipolar 

(ABTB) demonstram que o Transtorno 

Bipolar (TB) do tipo I, ocorre em cerca 

de 1% da população, já a prevalência 

do TB tipo II pode chegar a até 8% da 

população (ABTB, 2005).

Em relação à esquizofrenia, a 

Associação  Brasileira  de  Familiares, 

Amigos e Portadores de Esquizofrenia 

(2002),  atenta  para  o  fato  de  que  a 

mesma,  assim  como  o  TB  tipo  I, 

também afeta 1% da população.

Já  a  depressão  e  os 

transtornos  de  ajustamento, 

apresentam  prevalência  de  15%  da 

população  de  todo  o  mundo  e  de 

aproximadamente  5  a  20% 

respectivamente (BALLONE, 2001).

Os  dados  apresentados 

apontam  para  uma  necessidade  de 

pesquisa  epidemiológica  adequada  a 

realidade  local  direcionada  para  a 

população com transtorno psiquiátrico, 

como  instrumento  para  identificar, 

diagnosticar  e  criar  estratégias  de 

intervenção territorial desta população.

Segundo  Rouquayrol  e 

Almeida Filho (2003), epidemiologia é 

conceituada  como  a  ciência  que 

estuda o  processo saúde-doença em 

coletividades  humanas,  analisando  a 

distribuição e os fatores determinantes 

das  enfermidades,  danos  à  saúde  e 

eventos associados à saúde coletiva, 

propondo  medidas  específicas  de 

prevenção, controle ou erradicação de 

doenças e fornecendo indicadores que 

sirvam  de  suporte  ao  planejamento, 

administração  e  avaliação  das  ações 

de saúde. 

A Associação Internacional de 

Epidemiologia (IEA) enumera em seu 

‘Guia  de  Métodos de Ensino’  (1973), 

três  os  objetivos  principais  da 

epidemiologia  (apud ROUQUAYROL; 

ALMEIDA FILHO, 2003). 

a) descrever a distribuição e a 

magnitude  dos  problemas  de  saúde 

nas populações ;

b) proporcionar  dados 

essenciais  para  o  planejamento, 

execução  e  avaliação  das  ações  de 
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prevenção,  controle  e  tratamento das 

doenças,  bem  como  estabelecer 

prioridades;

c) identificar  fatores 

etiológicos  na  gênese  das 

enfermidades.

Para  Rouquayrol  e  Almeida 

Filho  (2003),  mensurar  o  estado  de 

saúde e bem-estar de uma população 

é  necessário  para  que  sejam  feitos 

diagnósticos,  realizadas  intervenções 

e avaliados os impactos das mesmas 

nesta população

Como define a Lei Orgânica da 

Saúde  (Lei  8.080/90),  a  vigilância 

epidemiológica  é  o  conjunto  de 

atividades  que  permite  reunir  a 

informação  indispensável  para 

conhecer,  a  qualquer  momento,  o 

comportamento ou história natural das 

doenças, bem como detectar ou prever 

alterações  de  seus  fatores 

condicionantes,  com  o  fim  de 

recomendar  oportunamente,  sobre 

bases firmes, as medidas indicadas e 

eficientes que levem à prevenção e ao 

controle  de  determinadas  doenças 

(BRASIL, 2004).

Um sistema de informação em 

saúde (SIS) pode ser definido segundo 

Moraes  (1994  apud  ROUQUAYROL; 

ALMEIDA  FILHO,  2003)  como  um 

conjunto  de  componentes  integrados, 

que têm como propósito obter dados, 

agregá-los  e  transformar 

posteriormente  em  informação  com 

características  próprias.  Estas  podem 

ser  aplicadas  à  construção  de 

indicadores  para  gerar  informações 

úteis  que sintetizam um problema ou 

situação em saúde.

Os dados epidemiológicos não 

se limitam somente aos números, mas 

também saber em que contexto social 

a população vive e de que forma ela 

nasce, cresce e morre, podendo assim 

conhecer  os  problemas  de saúde da 

população  que  estão  diretamente 

ligados na proposta de trabalho em um 

território; reforça o caráter coletivo das 

necessidades  de  saúde  e 

consequentemente, sua determinação 

histórica e social. 

O  sistema  de  informações 

brasileiro  assume  papel  fundamental 

para  embasar  ações  direcionadas  a 

saúde  mental,  tendo  em  vista  sua 

importância  para  o  levantamento  de 

problemas,  avaliação  da  organização 

do  sistema  de  saúde,  definição  de 

problemas e riscos para saúde. Porém 

pouco  se  discute  a  esse 

respeito,quando  tema  abordado  é  a 

saúde mental,o que provavelmente se 

deve a falta de conhecimento sobre a 

existência  a  as  inúmeras 

possibilidades  que  esse  sistema  de 

informação oferece, sendo uma arma 
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de grande valor para a elaboração de 

intervenções  eficazes  (KIUTI  et  al., 

2003).

No  setor  saúde,  as 

informações  devem  ser  entendidas 

como  um  redutor  de  incertezas,  um 

instrumento  para  detectar  focos 

prioritários,  levando  a  um 

planejamento  responsável  e  a 

execução de ações e transformações 

que se fizerem realmente necessárias 

(SANTA CATARINA, [2010?])

Daí a importância da produção 

e  análise  de  informações 

epidemiológicas  e  de  profissionais 

capacitados  para  o  desenvolvimento 

dos  respectivos  aplicativos,  a  fim  de 

aumentar  a  qualidade  dos  dados  e 

informações  produzidas  e  ainda  a 

divulgação dos mesmos.

As  informações,  de  acordo 

com  Lippervels,  (1997  apud 

ROUQUAYROL;  ALMEIDA  FILHO, 

2003),  “oferecem  subsídios  para  o 

exercício  das funções gestoras,  tanto 

relacionadas  à  atenção  individual,  às 

ações coletivas e à administração de 

unidades quanto ao sistema como um 

todo”.

Além do suporte à gestão, as 

informações  orientam  a  “implantação 

dos modelos de atenção, de proteção 

e promoção da saúde e as ações de 

prevenção  e  controle.”  (MOTA,  2002 

apud  ROUQUAYROL;  ALMEIDA 

FILHO, 2003, p. 606).

Como  em  outras  áreas,  há 

uma  falta  crônica  de  pesquisa  em 

saúde  mental  no  Brasil.   Apesar  de 

alguns  progressos  terem  sido  feitos 

nos últimos anos, ainda há muito a ser 

feito.  Um  dos  motivos  para  tal 

problema seria a falta de uma agenda 

de pesquisa em saúde mental no país 

e há uma necessidade crítica em obter 

mais dados a este respeito.  Embora o 

número  de  estudos  epidemiológicos 

tenha aumentado nos últimos anos, o 

número  de  ensaios  clínicos 

randomizados  investigando  novas 

alternativas  de  tratamento  e  suas 

intervenções  é  extremamente  baixo 

(FREGIN, 2007).  

Uma  ação  importante  para 

melhorar  a  saúde mental  no  Brasil  é 

de  fornecer  informações  sobre  sua 

infra-estrutura  de  pesquisa.  Estes 

dados serão úteis para discutir o futuro 

da pesquisa em saúde mental no país 

e  as  medidas  propostas  para  atingir 

tais  objetivos.  Já  os  resultados 

servirão  como  uma  referência  de 

recursos do Brasil  e poderiam ajudar 

com base em provas de defesa para o 

governo  e  as  organizações 

internacionais  com  o  objetivo  de 

aumentar  os  investimentos  em 

pesquisa em saúde mental e fortalecer 
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o  sistema  para  a  realização  de 

pesquisas  em  saúde  mental  que 

oferecem subsídios para a tomada de 

decisões sobre políticas e estratégias 

que  possam  promover  as  ações 

apropriadas (MARI e LEITÃO, 2000).

Nota-se  que,  para  que  as 

ações  de  saúde  mental  sejam 

desenvolvidas  na  atenção  básica, 

além  de  um  sistema  organizacional 

sólido,  é  necessário  também 

capacitação destas equipes. Porém a 

realidade vista é diferente da realidade 

proposta.  O  objetivo  de  superar  o 

modelo  hospitalocêntrico,  utilizando  o 

PSF como articulador, na prática entra 

em  conflito,  pois  existe  uma  lacuna 

entre o sistema de operacionalização, 

e a realidade dos profissionais que não 

estão  familiarizados  com  o  universo 

mental,  sua  lógica  e  linguagem 

(VALENTIM et al., 2007).

Os  problemas  de  saúde  não 

se  reduzem  às  necessidades  de 

serviços médicos, sendo que o projeto 

de redefinição das práticas de saúde 

no  caso  a  vigilância  epidemiológica 

confirmam  a  participação  efetiva  da 

territorialização  como  papel 

fundamental  para  conhecimento  das 

novas  proposta  de  intervenções  em 

saúde mental, passa a requerer novas 

formas de apreensão desse objeto  e 

outros  modos  de  organização  da 

assistência,  já  que  teria  a 

responsabilidade  de  operar  modelos 

de  atenção  em  nível  de  indivíduo, 

família grupos sociais e meio ambiente 

(VILLA, 2002).

Quando se pensa em atenção 

primária  atuando  na  perspectiva  de 

território pode-se citar um instrumento 

de cadastro familiar  que é a ficha A, 

formulário  de  cadastramento  das 

famílias  atendidas  pela  ESF.  Nesta 

ficha, consta uma sigla correspondente 

a  algumas  particularidades  dos 

indivíduos,  sendo  elas:  ALC, 

alcoolismo;  CHA,  chagas;  DIA, 

diabetes;  HA,  hipertensão  arterial; 

GES, gestação; HAN, hanseníase; TB, 

tuberculose; DEF,

Deficiência  física;  EPI, 

epilepsia  e  DME,  distúrbio  mental 

(CURY e GALERA, 2006).

Este  instrumento  é  utilizado 

para  alimentação  do  SIAB  que  é  o 

Sistema de Informação da Atenção 

Básica  que foi implantado em 1998.

O SIAB foi desenvolvido como 

instrumento  gerencial  dos  Sistemas 

Locais de Saúde e incorporou em sua 

formulação conceitos  como  território, 

problema e responsabilidade sanitária, 

completamente  inserido  no  contexto 

de reorganização do SUS no país. Por 

meio  do  SIAB  obtêm-se  informações 

sobre cadastros de famílias, condições 
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de moradia e saneamento, situação de 

saúde,  produção  e  composição  das 

equipes  de  saúde,  produção  de 

indicadores capazes de cobrir  todo o 

ciclo  de  organização  das  ações  de 

saúde  a  partir  da  identificação  de 

problemas (SILVA e LAPREGA, 2005).

O  aspecto  limitante  é  que 

somente  a  sigla  referente  aos 

distúrbios  mentais  não  pode  ser 

cadastrada  no  SIAB,  por  não  conter 

espaço específico para sua notificação 

nesse  sistema,  dificultando  o 

levantamento  do  número  de  famílias 

com  portadores  de  doença  mental 

atendidos nas áreas de cobertura pela 

ESF (CURY e GALERA, 2006).

Os  dados  de  saúde  mental 

devem ser incorporados nos sistemas 

de informação existentes para garantir 

o  conhecimento  da  realidade 

epidemiológica  e  social  e  incentivar 

estudos  epidemiológicos  e  pesquisas 

na  área  de  saúde  mental  (CURY  e 

GALERA, 2006).

Outra  questão  que  interfere 

nesse  processo  refere-se  ao  pouco 

incentivo para capacitações em saúde 

mental,  pois  os  profissionais  da 

atenção  básica  sentem-se 

despreparados  para  identificar  e 

atender aos indivíduos com sofrimento 

psíquico que chegam à ESF (CURY e 

GALERA, 2006). 

O ideal é que esta capacitação 

ocorra  em  parceria  com  as 

universidades  e  órgãos  do  SUS,  de 

forma a garantir o desenvolvimento de 

uma  prática  de  saúde  com 

integralidade e a incorporação destas 

equipes à rede de saúde mental. Esta 

capacitação  deverá  contemplar  tanto 

aspectos  técnicos,  relativos  à 

promoção  da  saúde,  assistência, 

reabilitação  social,  abordagem  da 

família,  quanto  àqueles  relativos  à 

humanização  das  práticas, 

relacionadas à mudança de concepção 

dos  temas  comunidade  e  sofrimento 

psíquico (CURY e GALERA, 2006).

De  um  modo  geral,  a 

identificação  de  caso  psiquiátrico  na 

pesquisa  epidemiológica  é  ainda 

precária, pois está totalmente baseada 

em  sintomas.  Por  esse  motivo,  não 

existem  razões  para  acreditar  que 

algum instrumento que se proponha a 

substituir  o  exame  clínico  possa  ser 

definitivo nessa função (ANDREOL et 

al. 2000). 

A  história  das  investigações 

epidemiológicas de base populacional 

no Brasil é limitada a um número ainda 

restrito  de  pesquisas,  especialmente 

na área de saúde mental. Os estudos 

com  populações  clínicas,  realizados 

principalmente  em  função  de 

facilidades  logísticas,  apresentam, 
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caracteristicamente,  um  grande 

problema relativo  à  extrapolação  dos 

achados, uma vez que as pessoas que 

se  consultam  costumam  ter 

características  especiais  que  as 

diferenciam das demais. Existe, via de 

regra,  uma  concentração  de  casos 

mais  graves  ou  com  pior  evolução 

(como  nos  casos  dos  registros 

hospitalares),  o  que  limita  a 

compreensão sobre a doença e suas 

características associadas (REGIER E 

ROBINS, 1991). 

3 CONSIDERAÇÕES 

FINAIS

Neste  trabalho  podemos 

observar  que  ocorreu  no  campo  da 

saúde  mental  uma  mudança 

significativa da mesma, de uma prática 

hospitalocêntrica,  para  outra  pautada 

na  noção  de  território  e  centrada  na 

articulação de rede onde a ESF teria a 

função de porta de entrada e o CAPS 

articulador do projeto de assistência.  

Esta  pesquisa  nos  permitiu 

destacar  o  desconhecimento  da 

população e também dos profissionais 

da  saúde  em  relação  aos  aspectos 

relacionados  à  saúde  mental,  fator 

este que pode estar associado ao fato 

de  não  existir  um  sistema  de 

informação  que  disponibilize  dados 

informativos sobre a situação da saúde 

mental no âmbito municipal, estadual e 

nacional.

Faz-se necessário, portanto, o 

conhecimento  de  toda  a  história  da 

saúde  mental  desde  a  reforma 

psiquiátrica, onde ocorreu a mudança 

do  modelo  hospitalocêntrico  pelas 

novas  redes  de  saúde  que  incluem 

centros de referência, que por sua vez 

devem  trabalhar  de  forma 

articulada  com  a  rede  de  atenção 

primária a saúde.

Afinal,  a  rede  de  atenção 

primária é responsável pela saúde da 

população de um território delimitado e 

deve  assumir  tal  responsabilidade, 

notificando  a  ocorrência  do 

aparecimento  dos  novos  casos, 

através  do  preenchimento  correto  da 

ficha A e capacitando os profissionais 

para  que  saibam  lidar  com  os 

portadores de transtornos mentais.

Esta  situação  reforça  a 

necessidade  da  ESF  trabalhar  de 

forma  articulada  com  os  CAPS, 

sempre que necessário, no tratamento 

de portadores de transtornos mentais 

severos e persistentes, com o objetivo 

de  possibilitar  condições  dignas  de 

vida ao usuário.
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Os  resultados  deste  estudo 

contribuem para o reconhecimento da 

necessidade  da  articulação  entre 

epidemiologia  e  território  e  a 

importância  dos  mesmos  quando  se 

objetiva  reconhecer  a  realidade 

epidemiológica  de  certa  população 

como  estratégia  para  propor 

mecanismos que envolvam a solução 

dos problemas encontrados a partir da 

obtenção e análise de dados. Trata-se, 

portanto,  de  um  mecanismo 

fundamental para possibilitar a criação 

de  dispositivos  e  programas  de 

assistência  em saúde mental  a  partir 

da realidade local.

Ressaltamos  a  necessidade 

de  um  sistema  de  informação  em 

saúde  mental,  que  seja  alimentado 

correta e completamente, pois a partir 

de então serão criadas redes de saúde 

de acordo com a necessidade de cada 

região.  A  atenção  primária  por  sua 

vez,  deve  reconhecer  seu verdadeiro 

papel e atender o usuário de sua área 

de  abrangência  em  todos  os  seus 

aspectos  e  com  todos  os  seus 

respectivos  agravos  de  saúde, 

possuindo,  pois,  capacitação 

adequada  para  tratá-lo,  evitando 

assim,  encaminhamentos 

desnecessários  aos  centros  de 

referência, salvo em casos de extrema 

necessidade. 
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TERRITORY AND EPIDEMIOLOGY IN THE FIELD OF MENTAL HEALTH

ABSTRACT

This article investigated the relationship between literature and epidemiology territory 
in the field of mental health. This is a review of research whose theme is "Planning 
and Epidemiology in Mental Health field, and aims to investigate the importance of 
epidemiology at the prospect of territory to the action strategy on mental health and 
understand  the  difficulty  related  to  construction  of  these  epidemiological  data. 
Research  sources  were  the  Health  Ministry  orders,  manuals,  databases  and 
literature related to the topic. We worked this article, changes in mental health care, 
which today is directed to a network structure in view of territory, a change that arose 
from the psychiatric reform and the relationship between epidemiology, planning and 
mental  health.  You  can observe  the  paucity  of  research  on epidemiological  data 
related to mental  health,  the difficulty of incorporating mental  health into the FHS 
notification devices and found the importance of these epidemiological data outlined 
goals of prevention, promotion and mental health care.

Keywords: Epidemiology. Territory. Mental Health. Network.
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ANEXO 1 - PORTARIA N.º 336/GM EM 19 DE FEVEREIRO DE 2002 - 
ESTABELECIMENTO E CONSTITUIÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL (CAPS)

O Ministro  da  Saúde,  no  uso 

de suas atribuições legais;

Considerando a Lei 10.216, de 

06/04/01, que dispõe sobre a proteção 

e os direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental;

Considerando  o  disposto  na 

Norma  Operacional  de  Assistência  à 

Saúde  –  NOAS  –  SUS  01/2001, 

aprovada pela Portaria GM/MS nº 95, 

de 26 de janeiro de 2001;

Considerando  a  necessidade 

de atualização das normas constantes 

da Portaria MS/SAS nº

224, de 29 de janeiro de 1992, 

resolve:  Art.1º  Estabelecer  que  os 

Centros  de  Atenção  Psicossocial 

poderão  constituir-se  nas  seguintes 

modalidades  de  serviços:  CAPS  I, 

CAPS  II  e  CAPS  III,  definidos  por 

ordem  crescente  de 

porte/complexidade  e  abrangência 

populacional, conforme disposto nesta 

Portaria;

§  1º  As  três  modalidades  de 

serviços cumprem a mesma função no 

atendimento público em saúde mental, 

distinguindo-se  pelas  características 

descritas no Artigo 3o desta Portaria, e 

deverão  estar  capacitadas  para 

realizar prioritariamente o atendimento 

de pacientes com transtornos mentais 

severos  e  persistentes  em  sua  área 

territorial,  em  regime  de  tratamento 

intensivo,  semiintensivo  e  não-

intensivo, conforme definido adiante.

§  2º  Os  CAPS  deverão 

constituir-se  em  serviço  ambulatorial 

http://www.eerp.usp.br/rlaenf


de  atenção  diária  que  funcione 

segundo a lógica do território;

Art. 2º Definir que somente os 

serviços  de  natureza  jurídica  pública 

poderão  executar  as  atribuições  de 

supervisão e de regulação da rede de 

serviços de saúde mental.

Art.  3º  Estabelecer  que  os 

Centros  de  Atenção  Psicossocial 

(CAPS) só poderão funcionar em área 

física  específica  e  independente  de 

qualquer estrutura hospitalar.

Parágrafo  único.  Os  CAPS 

poderão localizar-se dentro dos limites 

da  área  física  de  um  unidade 

hospitalar geral, ou dentro do conjunto 

arquitetônico  de  instituições 

universitárias  de  saúde,  desde  que 

independentes de sua estrutura física, 

com  acesso  privativo  e  equipe 

profissional própria.

Art.  4º  Definir,  que  as 

modalidades de serviços estabelecidas 

pelo  Artigo  1º  desta  Portaria 

correspondem  às  características 

abaixo discriminadas:

4.1  -  CAPS  I  –  Serviço  de 

atenção psicossocial  com capacidade 

operacional  para  atendimento  em 

municípios  com  população  entre 

20.000  e  70.000  habitantes,  com  as 

seguintes  características:  a  - 

responsabilizar-se,  sob  coordenação 

do  gestor  local,  pela  organização  da 

demanda e da  rede de cuidados em 

saúde  mental  no  âmbito  do  seu 

território;

b - possuir capacidade técnica 

para  desempenhar  o  papel  de 

regulador da porta de entrada da rede 

assistencial no âmbito do seu território 

e/ou  do  módulo  assistencial,  definido 

na Norma Operacional de Assistência 

à  Saúde  (NOAS),  de  acordo  com  a 

determinação do gestor local;

c  -  coordenar,  por  delegação 

do  gestor  local,  as  atividades  de 

supervisão  de  unidades  hospitalares 

psiquiátricas  no  âmbito  do  seu 

território;

d  -  supervisionar  e  capacitar 

as  equipes  de  atenção  básica, 

serviços e programas de saúde mental 

no  âmbito  do  seu  território  e/ou  do 

módulo assistencial;

e  -  realizar,  e  manter 

atualizado,  o  cadastramento  dos 

pacientes  que utilizam medicamentos 

essenciais  para  a  área  de  saúde 

mental  regulamentados  pela 

Portaria/GM/MS  nº  1077  de  24  de 

agosto  de  1999  e  medicamentos 

excepcionais,  regulamentados  pela 

Portaria/SAS/MS  nº  341  de  22  de 

agosto  de  2001,  dentro  de  sua  área 

assistencial;



f - funcionar no período de 08 

às  18  horas,  em  02  (dois)  turnos, 

durante os cinco dias útei da semana;

4.1.1 - A assistência prestada 

ao  paciente  no  CAPS  I  inclui  as 

seguintes atividades:

a  -  atendimento  individual 

(medicamentoso,  psicoterápico,  de 

orientação, entre outros);

b  -  atendimento  em  grupos 

(psicoterapia,  grupo  operativo, 

atividades  de  suporte  social,  entre 

outras);

c  -  atendimento  em  oficinas 

terapêuticas  executadas  por 

profissional de nível  superior ou nível 

médio;

d - visitas domiciliares;

e - atendimento à família;

f  -  atividades  comunitárias 

enfocando a integração do paciente na 

comunidade e sua inserção familiar e 

social;

g - os pacientes assistidos em 

um  turno  (04  horas)  receberão  uma 

refeição diária,  os assistidos em dois 

turnos  (08  horas)  receberão  duas 

refeições diárias.

4.1.2 - Recursos Humanos:

A equipe técnica mínima para 

atuação  no  CAPS  I,  para  o 

atendimento  de  20  (vinte)  pacientes 

por  turno,  tendo  como limite  máximo 

30 (trinta) pacientes/dia, em regime de 

atendimento intensivo, será composta 

por:

a  -  01  (um)  médico  com 

formação em saúde mental;

b - 01 (um) enfermeiro;

c  -  03  (três)  profissionais  de 

nível  superior  entre  as  seguintes 

categorias  profissionais:  psicólogo, 

assistente  social,  terapeuta 

ocupacional,  pedagogo  ou  outro 

profissional  necessário  ao  projeto 

terapêutico.

d - 04 (quatro) profissionais de 

nível  médio:  técnico  e/ou  auxiliar  de 

enfermagem,  técnico  administrativo, 

técnico educacional e artesão;

4.2  -  CAPS  II  –  Serviço  de 

atenção psicossocial  com capacidade 

operacional  para  atendimento  em 

municípios  com  população  entre 

70.000 e 200.000 habitantes, com as 

seguintes características: 

a  -  responsabilizar-se,  sob 

coordenação  do  gestor  local,  pela 

organização da demanda e da rede de 

cuidados em saúde mental no âmbito 

do seu território;

b - possuir capacidade técnica 

para  desempenhar  o  papel  de 

regulador da porta de entrada da rede 

assistencial no âmbito do seu território 

e/ou  do  módulo  assistencial,  definido 

na Norma Operacional de Assistência 



à Saúde (NOAS), por determinação do 

gestor local;

c  -  coordenar,  por  delegação 

do  gestor  local,  as  atividades  de 

supervisão  de  unidades  hospitalares 

psiquiátricas  no  âmbito  do  seu 

território;

d  -  supervisionar  e  capacitar 

as  equipes  de  atenção  básica, 

serviços e programas de saúde mental 

no  âmbito  do  seu  território  e/ou  do 

módulo assistencial;

e  -  realizar,  e  manter 

atualizado,  o  cadastramento  dos 

pacientes  que  utilizam medicamentos 

essenciais  para  a  área  de  saúde 

mental  regulamentados  pela 

Portaria/GM/MS  nº  1077  de  24  de 

agosto  de  1999  e  medicamentos 

excepcionais,  regulamentados  pela 

Portaria/SAS/MS nº 341 de 22

de agosto de 2001, dentro de 

sua área assistencial;

f - funcionar de 8:00 às 18:00 

horas, em 02 (dois) turnos, durante os 

cinco dias úteis da semana, podendo 

comportar  um  terceiro  turno 

funcionando até às 21:00 horas.

4.2.1 - A assistência prestada 

ao  paciente  no  CAPS  II  inclui  as 

seguintes atividades:

a  -  atendimento  individual 

(medicamentoso,  psicoterápico,  de 

orientação, entre outros);

b  -  atendimento  em  grupos 

(psicoterapia,  grupo  operativo, 

atividades  de  suporte  social,  entre 

outras);

c  -  atendimento  em  oficinas 

terapêuticas  executadas  por 

profissional de nível superior ou nível 

médio;

d - visitas domiciliares;

e - atendimento à família;

f  -  atividades  comunitárias 

enfocando  a  integração  do  doente 

mental na comunidade e sua inserção 

familiar e social;

g - os pacientes assistidos em 

um  turno  (04  horas)  receberão  uma 

refeição diária:  os assistidos em dois 

turnos  (08  horas)  receberão  duas 

refeições diárias.

4.2.2 - Recursos Humanos:

A equipe técnica mínima para 

atuação  no  CAPS  II,  para  o 

atendimento  de  30  (trinta)  pacientes 

por  turno,  tendo  como limite  máximo 

45  (quarenta  e  cinco)  pacientes/dia, 

em  regime  intensivo,  será  composta 

por:

a - 01 (um) médico psiquiatra;

b  -  01  (um)  enfermeiro  com 

formação em saúde mental;

c - 04 (quatro) profissionais de 

nível  superior  entre  as  seguintes 

categorias  profissionais:  psicólogo, 

assistente  social,  enfermeiro, 



terapeuta  ocupacional,  pedagogo  ou 

outro  profissional  necessário  ao 

projeto terapêutico.

d  -  06  (seis)  profissionais  de 

nível  médio:  técnico  e/ou  auxiliar  de 

enfermagem,  técnico  administrativo, 

técnico educacional e artesão.

4.3  -  CAPS  III  –  Serviço  de 

atenção psicossocial  com capacidade 

operacional  para  atendimento  em 

municípios  com  população  acima  de 

200.000 habitantes, com as seguintes 

características:

a  -  constituir-se  em  serviço 

ambulatorial  de  atenção  contínua, 

durante  24  horas  diariamente, 

incluindo feriados e finais de semana;

b  -  responsabilizar-se,  sob 

coordenação  do  gestor  local,  pela 

organização da demanda e da rede de 

cuidados em saúde mental no âmbito 

do seu território;

c - possuir capacidade técnica 

para  desempenhar  o  papel  de 

regulador da porta de entrada da rede 

assistencial no âmbito do seu território 

e/ou  do  módulo  assistencial,  definido 

na Norma Operacional de Assistência 

à Saúde (NOAS), por determinação do 

gestor local;

d  -  coordenar,  por  delegação 

do  gestor  local,  as  atividades  de 

supervisão  de  unidades  hospitalares 

psiquiátricas  no  âmbito  do  seu 

território;

e  -  supervisionar  e  capacitar 

as  equipes  de  atenção  básica, 

serviços e programas de saúde mental 

no  âmbito  do  seu  território  e/ou  do 

módulo assistencial;

f  -  realizar,  e  manter 

atualizado,  o  cadastramento  dos 

pacientes  que utilizam medicamentos 

essenciais  para  a  área  de  saúde 

mental  regulamentados  pela 

Portaria/GM/MS  nº  1077  de  24  de 

agosto  de  1999  e  medicamentos 

excepcionais,  regulamentados  pela 

Portaria/SAS/MS  nº  341  de  22  de 

agosto  de  2001,  dentro  de  sua  área 

assistencial;

g  -  estar  referenciado  a  um 

serviço  de  atendimento  de 

urgência/emergência  geral  de  sua 

região, que fará o suporte de atenção 

médica.

4.3.1 - A assistência prestada 

ao  paciente  no  CAPS  III  inclui  as 

seguintes atividades:

a  -  atendimento  individual 

(medicamentoso,  psicoterápico, 

orientação, entre outros);

b  -  atendimento  grupos 

(psicoterapia,  grupo  operativo, 

atividades  de  suporte  social,  entre 

outras);



c  -  atendimento  em  oficinas 

terapêuticas  executadas  por 

profissional de nível  superior ou nível 

médio;

d  -  visitas  e  atendimentos 

domiciliares;

e - atendimento à família;

f  -  atividades  comunitárias 

enfocando  a  integração  do  doente 

mental na comunidade e sua inserção 

familiar e social;

g  -  acolhimento  noturno,  nos 

feriados e finais  de  semana,  com no 

máximo 05 (cinco) leitos, para eventual 

repouso e/ou observação;

h - os pacientes assistidos em 

um  turno  (04  horas)  receberão  uma 

refeição diária;  os assistidos em dois 

turnos  (08  horas)  receberão  duas 

refeições  diárias,  e  os  que 

permanecerem no serviço durante 24 

horas contínuas receberão 04 (quatro) 

refeições diárias;

i  -  a  permanência  de  um 

mesmo  paciente  no  acolhimento 

noturno fica limitada a 07 (sete)  dias 

corridos ou 10 (dez) dias intercalados 

em um período de 30 (trinta) dias.

4.3.2 - Recursos Humanos:

A equipe técnica mínima para 

atuação  no  CAPS  III,  para  o 

atendimento  de  40  (quarenta) 

pacientes por turno, tendo como limite 

máximo  60  (sessenta)  pacientes/dia, 

em  regime  intensivo,  será  composta 

por:

a  -  02  (dois)  médicos 

psiquiatras;

b  -  01  (um)  enfermeiro  com 

formação em saúde mental.

c - 05 (cinco) profissionais de 

nível  superior  entre  as  seguintes 

categorias:  psicólogo,  assistente 

social,  enfermeiro,  terapeuta 

ocupacional,  pedagogo  ou  outro 

profissional  necessário  ao  projeto 

terapêutico;

d  -  08  (oito)  profissionais  de 

nível  médio:  técnico  e/ou  auxiliar  de 

enfermagem,  técnico  administrativo, 

técnico educacional e artesão.

4.3.2.1  -  Para  o  período  de 

acolhimento  noturno,  em  plantões 

corridos  de  12  horas,  a  equipe  deve 

ser composta por:

a - 03 (três) técnicos/auxiliares 

de  enfermagem,  sob  supervisão  do 

enfermeiro do serviço;

b  –  01  (um)  profissional  de 

nível médio da área de apoio;

4.3.2.2  -  Para  as  12  horas 

diurnas,  nos  sábados,  domingos  e 

feriados, a equipe deve ser composta 

por:

a  -  01  (um)  profissional  de 

nível  superior  dentre  as  seguintes 

categorias:  médico,  enfermeiro, 

psicólogo, assistente social, terapeuta 



ocupacional,  ou  outro  profissional  de 

nível  superior  justificado  pelo  projeto 

terapêutico;

b - 03 (três) técnicos/auxiliares 

técnicos  de  enfermagem,  sob 

supervisão do enfermeiro do serviço

c  -  01  (um)  profissional  de 

nível médio da área de apoio.

4.4 – CAPS i  II  – Serviço de 

atenção  psicossocial  para 

atendimentos  a  crianças  e 

adolescentes,  constituindo-se  na 

referência  para  uma  população  de 

cerca de 200.000 habitantes, ou outro 

parâmetro populacional a ser definido 

pelo gestor local, atendendo a critérios 

epidemiológicos,  com  as  seguintes 

características:

a  -  constituir-se  em  serviço 

ambulatorial  de  atenção  diária 

destinado  a  crianças  e  adolescentes 

com transtornos mentais;

b - possuir capacidade técnica 

para  desempenhar  o  papel  de 

regulador da porta de entrada da rede 

assistencial no âmbito do seu território 

e/ou  do  módulo  assistencial,  definido 

na Norma Operacional de Assistência 

à  Saúde  (NOAS),  de  acordo  com  a 

determinação do gestor local;

c  -  responsabilizar-se,  sob 

coordenação  do  gestor  local,  pela 

organização da demanda e da rede de 

cuidados em saúde mental de crianças 

e  adolescentes  no  âmbito  do  seu 

território;

d  -  coordenar,  por  delegação 

do  gestor  local,  as  atividades  de 

supervisão  de  unidades  de 

atendimento  psiquiátrico a crianças e 

adolescentes no âmbito do se território

e  -  supervisionar  e  capacitar 

as  equipes  de  atenção  básica, 

serviços e programas de saúde mental 

no  âmbito  do  seu  território  e/ou  do 

módulo  assistencial,  na  atenção  à 

infância e adolescência;

f  -  realizar,  e  manter 

atualizado,  o  cadastramento  dos 

pacientes  que utilizam medicamentos 

essenciais  para  a  área  de  saúde 

mental  regulamentados  pela 

Portaria/GM/MS  nº  1077  de  24  de 

agosto  de  1999  e  medicamentos 

excepcionais,  regulamentados  pela 

Portaria/SAS/MS  nº  341  de  22  de 

agosto  de  2001,  dentro  de  sua  área 

assistencial;

g - funcionar de 8:00 às 18:00 

horas, em 02 (dois) turnos, durante os 

cinco dias úteis da semana, podendo 

comportar  um  terceiro  turno  que 

funcione até às 21:00 horas.

4.4.1-  A  assistência  prestada 

ao  paciente  no  CAPS  i  II  inclui  as 

seguintes atividades:



a  -  atendimento  individual 

(medicamentoso,  psicoterápico,  de 

orientação, entre outros);

b  -  atendimento  em  grupos 

(psicoterapia,  grupo  operativo, 

atividades  de  suporte  social,  entre 

outros);

c  -  atendimento  em  oficinas 

terapêuticas  executadas  por 

profissional de nível  superior ou nível 

médio;

d  -  visitas  e  atendimentos 

domiciliares;

e - atendimento à família;

f  -  atividades  comunitárias 

enfocando  a  integração  da  criança  e 

do adolescente na família, na escola, 

na  comunidade  ou  quaisquer  outras 

formas de inserção social;

g - desenvolvimento de ações 

inter-setoriais,  principalmente  com  as 

áreas de assistência social, educação 

e justiça;

h - os pacientes assistidos em 

um  turno  (04  horas)  receberão  uma 

refeição diária, os

assistidos  em dois  turnos (08 

horas)  receberão  duas  refeições 

diárias;

4.4.2 - Recursos Humanos:

A equipe técnica mínima para 

atuação  no  CAPS  i  II,  para  o 

atendimento de 15 (quinze)

crianças e/ou adolescentes por 

turno,  tendo  como  limite  máximo  25 

(vinte  e  cinco)  pacientes/dia,  será 

composta por:

a - 01 (um) médico psiquiatra, 

ou  neurologista  ou  pediatra  com 

formação em saúde mental;

b - 01 (um) enfermeiro.

c - 04 (quatro) profissionais de 

nível  superior  entre  as  seguintes 

categorias  profissionais:  psicólogo, 

assistente  social,  enfermeiro, 

terapeuta ocupacional,  fonoaudiólogo, 

pedagogo  ou  outro  profissional 

necessário ao projeto terapêutico;

d - 05 (cinco) profissionais de 

nível  médio:  técnico  e/ou  auxiliar  de 

enfermagem,  técnico  administrativo, 

técnico educacional e artesão.

4.5 – CAPS ad II – Serviço de 

atenção psicossocial para atendimento 

de  pacientes  com  transtornos 

decorrentes do uso e dependência de 

substâncias  psicoativas,  com 

capacidade  operacional  para 

atendimento  em  municípios  com 

população superior a 70.000, com as 

seguintes características:

a  -  constituir-se  em  serviço 

ambulatorial  de  atenção  diária,  de 

referência  para  área  de  abrangência 

populacional definida pelo gestor local;

b - sob coordenação do gestor 

local,  responsabilizar-se  pela 



organização da demanda e da rede de 

instituições de atenção a usuários de 

álcool  e  drogas,  no  âmbito  de  seu 

território;

c - possuir capacidade técnica 

para  desempenhar  o  papel  de 

regulador da porta de entrada da rede 

assistencial  local  no  âmbito  de  seu 

território  e/ou do módulo assistencial, 

definido na

Norma  Operacional  de 

Assistência  à  Saúde  (NOAS),  de 

acordo com a determinação do gestor 

local;

d  -  coordenar,  no  âmbito  de 

sua  área  de  abrangência  e  por 

delegação do gestor local, a atividades 

de supervisão de serviços de atenção 

a usuários de drogas,  em articulação 

com  o  Conselho  Municipal  de 

Entorpecentes;

e  -  supervisionar  e  capacitar 

as  equipes  de  atenção  básica, 

serviços e programas de saúde mental 

local  no âmbito  do seu território  e/ou 

do módulo assistencial;

f  -  realizar,  e  manter 

atualizado,  o  cadastramento  dos 

pacientes  que  utilizam medicamentos 

essenciais  para  a  área  de  saúde 

mental  regulamentados  pela 

Portaria/GM/MS  nº  1077  de  24  de 

agosto  de  1999  e  medicamentos 

excepcionais,  regulamentados  pela 

Portaria/SAS/MS  nº  341  de  22  de 

agosto  de  2001,  dentro  de  sua  área 

assistencial;

g - funcionar de 8:00 às 18:00 

horas, em 02 (dois) turnos, durante os 

cinco dias úteis da semana, podendo 

comportar  um  terceiro  turno 

funcionando até às 21:00 horas.

h -  manter  de 02 (dois)  a  04 

(quatro)  leitos  para  desintoxicação  e 

repouso.

4.5.1.  A  assistência  prestada 

ao  paciente  no  CAPS  ad  II  para 

pacientes com transtornos decorrentes 

do uso e dependência de substâncias 

psicoativas  inclui  as  seguintes 

atividades:

a  -  atendimento  individual 

(medicamentoso,  psicoterápico,  de 

orientação, entre outros);

b  -  atendimento  em  grupos 

(psicoterapia,  grupo  operativo, 

atividades  de  suporte  social,  entre 

outras);

c  -  atendimento  em  oficinas 

terapêuticas  executadas  por 

profissional de nível superior ou nível 

médio;

d  -  visitas  e  atendimentos 

domiciliares;

e - atendimento à família;

f  -  atividades  comunitárias 

enfocando a integração do dependente 



químico na comunidade e sua inserção 

familiar e social;

g - os pacientes assistidos em 

um  turno  (04  horas)  receberão  uma 

refeição diária;  os assistidos em dois 

turnos  (08  horas)  receberão  duas 

refeições diárias.

h  -  atendimento  de 

desintoxicação.

4.5.2 - Recursos Humanos:

A equipe técnica mínima para 

atuação  no  CAPS  ad  II  para 

atendimento  de  25  (vinte  e  cinco) 

pacientes por turno, tendo como limite 

máximo  45  (quarenta  e  cinco) 

pacientes/dia, será composta por:

a - 01 (um) médico psiquiatra;

b  -  01  (um)  enfermeiro  com 

formação em saúde mental;

c  -  01  (um)  médico  clínico, 

responsável pela triagem, avaliação e 

acompanhamento  das  intercorrências 

clínicas;

d - 04 (quatro) profissionais de 

nível  superior  entre  as  seguintes 

categorias  profissionais:  psicólogo, 

assistente  social,  enfermeiro, 

terapeuta  ocupacional,  pedagogo  ou 

outro  profissional  necessário  ao 

projeto terapêutico;

e  -  06  (seis)  profissionais  de 

nível  médio:  técnico  e/ou  auxiliar  de 

enfermagem,  técnico  administrativo, 

técnico educacional e artesão.

Art.5º  Estabelecer  que  os 

CAPS I, II, III, CAPS i II e CAPS ad II 

deverão  estar  capacitados  para  o 

acompanhamento  dos  pacientes  de 

forma intensiva, semi-intensiva e não-

intensiva,  dentro  de  limites 

quantitativos  mensais  que  serão 

fixados em ato normativo da Secretaria 

de Assistência à

Saúde do Ministério da Saúde.

Parágrafo  único.  Define-se 

como  atendimento  intensivo  aquele 

destinado  aos  pacientes  que,  em 

função  de  seu  quadro  clínico  atual, 

necessitem  acompanhamento  diário; 

semi-intensivo  é  o  tratamento 

destinado  aos  pacientes  que 

necessitam  de  acompanhamento 

freqüente,  fixado  em  seu  projeto 

terapêutico,  mas  não  precisam  estar 

diariamente no CAPS; não-intensivo é 

o  atendimento  que,  em  função  do 

quadro  clínico,  pode  ter  uma 

freqüência  menor.  A  descrição 

minuciosa  destas  três  modalidades 

deverá  ser  objeto  de  portaria  da 

Secretaria de Assistência à Saúde do 

Ministério  da  Saúde,  que  fixará  os 

limites  mensais  (número  máximo  de 

atendimentos);  para  o  atendimento 

intensivo (atenção diária), será levada 

em  conta  a  capacidade  máxima  de 

cada  CAPS,  conforme  definida  no 

Artigo 2o.



Art.  6º  Estabelecer  que  os 

atuais  CAPS  e  NAPS  deverão  ser 

recadastrados nas modalidades

CAPS  I,  II,  III,  CAPS  i  II  e 

CAPS ad II pelo gestor estadual, após 

parecer técnico da Secretaria de

Assistência  à  Saúde  do 

Ministério da Saúde.

Parágrafo  único.  O  mesmo 

procedimento  se  aplicará  aos  novos 

CAPS que vierem a ser implantados.

Art.7º  Definir  que  os 

procedimentos realizados pelos CAPS 

e NAPS atualmente existentes, após o 

seu recadastramento,  assim como os 

novos  que  vierem  a  ser  criados  e 

cadastrados,  serão  remunerados 

através do Sistema APAC/SIA, sendo 

incluídos na relação de procedimentos 

estratégicos  do  SUS  e  financiados 

com  recursos  do  Fundo  de  Ações 

Estratégicas e Compensação –

FAEC.

Art.8º.  Estabelecer  que  serão 

alocados no FAEC,  para  a finalidade 

descrita  no  art.  5o,  durante  os 

exercícios  de  2002  e  2003,  recursos 

financeiros  no  valor  total  de 

R$52.000.000,00  (cinqüenta  e  dois 

milhões  de  reais),  previstos  no 

orçamento do Ministério da Saúde.

Art.9o..  Definir  que  os 

procedimentos  a  serem  realizados 

pelos CAPS, nas modalidades I, II

(incluídos CAPS i II e CAPS ad 

II)  e III,  objetos da presente Portaria, 

serão regulamentados em ato próprio 

do Secretário de Assistência à Saúde 

do Ministério da Saúde.

Art.10.  Esta  Portaria  entrará 

em  vigor  a  partir  da  competência 

fevereiro  de  2002,  revogandose  as 

disposições em contrário.

JOSÉ SERRA

ANEXO 2 – FICHA A DO CADASTRAMENTO DA FAMILIA UTILIZADO PELA ESF
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