
  

AAOOSS  CCOOLLEEGGAASS  DDAA  CCAASSAA  DDEE  EEDDIITTOORRAAÇÇÃÃOO  EE  AARRTTEE  ––  OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO  QQUUAANNTTOO  AASS  CCOORRRREEÇÇÕÕEESS  DDAA  

PPRRIIMMEEIIRRAA  RREEVVIISSÃÃOO  DDOO  TTEEXXTTOO::  

  

LLeevvaannddoo  ––  ssee  eemm  ccoonnttaa  oo  ggrraannddee  ppeerrííooddoo  ddee  tteemmppoo  eennttrree  aa  pprr iimmeeiirraa  rreeddaaççããoo  ddoo  tteexxttoo  ee  aa  pprr iimmeeii rraa  

rreevviissããoo,,  hhoouuvvee  nneecceessssiiddaaddee  ddee  uummaa  aammppllaa  rreevviissããoo  ddoo  ccoonntteeúúddoo  ddoo  tteexxttoo..  NNeessttee  sseenntt iiddoo,,  eennccaammiinnhhoo  

oouuttrroo  CCDD  ccoomm  oo  ccoonntteeúúddoo  qquuee  ddeevvee  sseerr  DDIIAAGGRRAAMMAADDOO..  QQuuaallqquueerr  ddúúvviiddaa,,  eessttaarreeii   ddiissppoonníívveell   nnoo  8888666688008811  

oouu  nnoo  EE--mmaaii ll ::   aalleexx6688@@uuooll ..ccoomm..bbrr..  EEmm  vveerrmmeellhhoo  eessttããoo  ii tteennss  qquuee  ddeevveemm  sseerr  iinncclluuííddooss..  AAss  ff iigguurraass  nnããoo  

rreepprreesseennttaamm  aa  ssaaúúddee  mmeennttaall ,,  ssuuggii rroo  mmooddii ff iiccaa--llaass..    

GGrraattoo,,  

AAlleexxaannddrree  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBEETTIIMM  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA    EEMM  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  

DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  BBEETTIIMM  
  

  

  

  

  

BBEETTIIMM,,    

22000066  

  



  

CCAARRLLAAIILLEE  DDEE  JJEESSUUSS  PPEEDDRROOSSAA  

PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall  

  

FFLLÁÁVVIIOO  MMOORREEIIRRAA  MMAATTOOSS  

SSeeccrreettáárriioo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  

  

AANNTTOONNIIAA  AADDÉÉLLIIAA  DDEE  FFRREEIITTAASS  

DDiirreettoorriiaa  OOppeerraacciioonnaall  ddee  SSaaúúddee  

  

AAuuttoorreess::  

AANNAA  MMAARRIIAA  RRAAGGAAZZZZII  

CCoooorrddeennaaddoorriiaa  ddee  EEssppeecciiaalliiddaaddeess  

  

AALLEEXXAANNDDRREE  DDEE  AARRAAÚÚJJOO  PPEERREEIIRRAA  

RReeffeerrêênncciiaa  TTééccnniiccaa  ddee  SSaaúúddee  MMeennttaall  

  

  

  

  

BBEETTIIMM  
22000066  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

““ SSeemm  oo  rreeccoonnhheecciimmeennttoo  ddoo  vvaalloorr  hhuummaannoo  ddaa  lloouuccuurraa,,  

éé  oo  hhoommeemm  mmeessmmoo  qquuee  ddeessaappaarreeccee........””   

                                                                                                                                      FFrraannççooiiss  TToossqquueell lleess  



  

AAGGRRAADDEECCIIMMEENNTTOOSS  

  

AAggrraaddeecceemmooss  aa  ttooddooss  ooss  pprrooffiissssiioonnaaiiss  qquuee,,  aaoo  lloonnggoo  ddooss  aannooss  ddee  ccoonnssttrruuççããoo  ee  ppeerrccuurrssoo  nnoo  pprroojjeettoo  ddee  SSaaúúddee  

MMeennttaall  ddee  BBeettiimm,,  ppaarrttiicciippaarraamm  ddaa  eellaabboorraaççããoo  ddeessttee  pprroottooccoolloo..  

  

  

  AAggrraaddeecceemmooss  aa  eeqquuiippee  ddee  ffuunncciioonnáárriiooss  ddaa  DDiirreettoorriiaa  OOppeerraacciioonnaall  ddee  SSaaúúddee  qquuee  ccoollaabboorraarraamm  ppaarraa  oorrggaanniizzaaççããoo  

ddeessttee  pprroottooccoolloo..  

  

    

  EE  aaooss  uussuuáárriiooss  qquuee  nnooss  eennssiinnaamm  aa  hhuummiillddaaddee,,  mmoossttrraannddoo--nnooss  aa  ddoorr  ee  aa  aalleeggrriiaa  ddee  sseerreemm  ddiiffeerreenntteess........  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

APRESENTAÇÃO 

 

 Este protocolo está destinado a orientar a assistência em Saúde Mental, no modelo que tem como diretriz os princípios do 

SUS e a Reforma Psiquiátrica Brasileira.  

 O projeto de Saúde Mental de Betim está alicerçado nos eixos da Assistência, Inserção Social e Controle Social, tendo 

como missão cuidar dos munícipes betinenses portadores de transtorno psiquiátricos severos e persistentes, em serviços 

substitutivos ao hospital psiquiátrico, garantindo o tratamento em serviços abertos, de base territorial através do acolhimento, 

vínculo e acessibilidade.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

ÍÍNNDDIICCEE  

  

AAGGRRAADDEECCIIMMEENNTTOOSS    

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO    

BBRREEVVEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDAA  RREEFFOORRMMAA  PPSSIIQQUUIIÁÁTTRRIICCAA    

SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  DDEE  BBEETTIIMM    

MMOODDEELLOO  AASSSSIISSTTEENNCCIIAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  DDAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

DDEE  BBEETTIIMM  

  

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  DDAA  AATTEENNÇÇÃÃOO  ÀÀ  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  NNOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AACCOORRDDOO  

CCOOMM  OO  TTIIPPOO  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  AAPPRREESSEENNTTAADDOO  

  

DIRETRIZES PARA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA    

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  GGEERRAAIISS  DDEE  EENNCCAAMMIINNHHAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  AASS  EEQQUUIIPPEESS  DDEE  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL     

AATTEENNDDIIMMEENNTTOOSS  DDAASS  UURRGGÊÊNNCCIIAASS  EE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAASS::  CCRRIITTÉÉRRIIOO  PPAARRAA  AA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  

DDOOSS  LLEEIITTOOSS  NNOOTTUURRNNOOSS  

  

AATTEENNDDIIMMEENNTTOOSS  DDAASS  UURRGGÊÊNNCCIIAASS  EE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAASS::  OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS      

DDIIRREETTRRIIZZEESS  PPAARRAA  AABBOORRDDAAGGEEMM  DDAA  AABBSSTTIINNÊÊNNCCIIAA  AALLCCOOÓÓLLIICCAA    

DDIIRREETTRRIIZZEESS  FFAARRMMAACCOOLLÓÓGGIICCAASS  PPAARRAA  AABBOORRDDAAGGEEMM  DDAA  AABBSSTTIINNÊÊNNCCIIAA  //  

IINNTTOOXXIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDRROOGGAASS  IILLÍÍCCIITTAASS  

  

AANNOOXXOO  II    

AANNEEXXOO  IIII    

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

  

  

  

  



BREVE HISTÓRICO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA: 

 

Em 1852 foi inaugurado, no Rio de Janeiro, o primeiro hospício do Brasil. Tinha capacidade para receber 350 doentes e um 

ano após sua abertura já estava com as vagas completas. Esse foi o impulso inicial para que nos anos seguintes fossem abertas 

em todo o país diversas instituições destinadas a receber “ os loucos “. Durante um século, esses asilos constituíram praticamente 

o único tipo de assistência oferecida pelo Estado em termos de cuidado ao doente mental. 

A transformação na assistência, traduzida na reforma nas instituições psiquiátricas, relaciona-se estreitamente ao contexto 

histórico de seu aparecimento. O completo desamparo a que foram relegados os doentes mentais durante a segunda guerra - só 

na França morreram quarenta mil internos em hospitais psiquiátricos – detonou a necessidade de humanização dos cuidados ao 

doente mental grave. Nas primeiras décadas do século XX, os hospitais psiquiátricos cresceram não apenas em número, como se 

tornaram cada vez mais repressivos. O isolamento, o abandono, os maus tratos, as péssimas condições de alimentação e 

hospedagem agravaram-se progressivamente. Ao final da II Guerra Mundial, era dramática a situação dos hospitais psiquiátricos. 

  Surgiram então os primeiros movimentos de Reforma Psiquiátrica. A realidade da Europa do pós-guerra era de prementes 

necessidades materiais, de questionamentos de valores de toda ordem, de perplexidade e dúvidas, mas também de fortes 

expectativas e anseios libertários e de igualdade social. Nesse contexto surgiu o conceito de saúde como "direito de todos e dever 

do Estado". O conhecimento médico e sua racionalidade terapêutico-curativa passou a ser criticado, dele se exigindo uma atuação 

mais ampla na sociedade. Como resposta foi criada a Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo por objetivo a promoção da 

saúde tomada como um estado de completo bem estar físico, mental e social. 

       A transformação da assistência associa-se também à revolução na terapêutica introduzida com o uso da clorpromazina, na 

década de 50, pois a utilização de antipsicóticos em larga escala mudou o perfil dos doentes psiquiátricos, tomando mais viável 

sua volta ao convívio social.  

No Brasil, desde a década de sessenta, os profissionais já travavam discussões a respeito da assistência no interior das 

instituições psiquiátricas públicas, constituindo experiências marginais como, por exemplo, as comunidades terapêuticas no Centro 

Psiquiátrico Pedro II e no Hospital Pinel. No fim dos anos 70 a categoria médica passou a denunciar a crise do setor saúde, 

emergindo daí os primeiros movimentos de profissionais da área de saúde mental. Especificamente no campo psiquiátrico, essa 



luta traduziu-se no combate à segregação dos doentes mentais, com prioridade à transformação das condições de tratamento 

asilar e dos pacientes graves em geral.  

Em 1972, o Ministério da Saúde emitiu um documento que recomendava a diversificação e regionalização dos serviços e 

condenava a prática voltada para a assistência centrada no grande hospital, propondo alternativas à hospitalização integral, além 

de ações dirigidas aos egressos e aos crônicos, visando a reinserção social dos mesmos. 

   O processo de transformação iniciado nos anos 70 tomou força na década seguinte e originou o que se convencionou 

chamar de Reforma Psiquiátrica Brasileira, definida como um processo histórico de formulação crítica e prática, que tem como 

objetivos o questionamento do modelo clássico da assistência e do paradigma da psiquiatria e a elaboração de propostas de 

transformação.  

Em 1980, o Ministério da Saúde redige o documento Diretrizes para a Área de Saúde Mental, no qual preconizava a 

substituição do modelo assistencial custodial por um modelo mais abrangente, a ampliação do enfoque exclusivamente organicista 

para uma abordagem multicausal do transtorno mental, a integração das ações de saúde mental às ações desenvolvidas na rede 

de serviços de saúde, com a criação de unidades intermediárias entre a internação e o ambulatório tradicional, a ênfase no 

tratamento extra-hospitalar, a limitação do período de internação e promoção da reintegração familiar e social do doente, a 

articulação dos sistemas formal e informal de cuidados de saúde, a promoção de estudos epidemiológicos e pesquisas 

operacionais que norteassem a prática assistencial e a participação de vários segmentos da sociedade na discussão, avaliação e 

operacionalização das mudanças requeridas. Nessas diretrizes estavam traçados os principais pontos que vieram orientar a 

política pública de saúde mental nos anos seguintes. 

Para a implantação desse modelo desejado, foram feitas propostas que visavam à maior integração programática entre 

órgãos federais, estaduais e municipais, tendo por fim a elaboração de Programas de Saúde Mental adequados às diversas 

regiões. Paralelo a isso deveria ser criado uma rede de recursos extra-hospitalares - hospitais-dia, hospitais-noite, ambulatórios, 

oficinas e pensões protegidas - e instituída uma atividade de supervisão técnica. Esse documento referia ainda a necessidade do 

desenvolvimento de um programa intenso de capacitação de recursos humanos que se adequasse às novas estratégias da saúde 

mental.  



A declaração de Caracas (1990), foi o marco da Reforma Psiquiátrica nas Américas. Com a adesão do governo brasileiro, 

deu-se, a partir daí, o início do processo legal da reestruturação da assistência em Saúde Mental no país. 

 

Principais marcos legais da Saúde Mental em Minas G erais: 

• Lei Federal 10.216 de 06/04/01 

• Lei Estadual de Minas Gerais 11.802 de 18/01/95 

• Lei Estadual de Minas Gerais 12. 684 de 1/12/97 

 

RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAUDE  PARA   SAÚDE MENTAL (2001) 

• Proporcionar tratamento na atenção primária. 

• Garantir o acesso aos psicotrópicos. 

• Garantir atenção na comunidade. 

• Educação em saúde para a população. 

• Evolver as comunidades, as famílias e os usuários. 

• Estabelecer políticas, programas e legislação nacionais. 

• Formar recursos humanos. 

• Criar vínculos com outros setores. 

• Monitorar a saúde mental na comunidade. 

• Dar mais apoio a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DE BETIM: 

 

Centros de Referência em Saúde Mental, sendo: 

Cersam Betim Central – CAPS III – 24 horas (adultos durante a semana, crianças e adolescentes somente nos feriados, fins de 

semana e horário noturno) 

Cersam Teresópolis – CAPS II – 2ª a 6ª de 08:00 às 18:00s (adultos) 

Cersam Citrolândia – CAPS I – 2ª a 6ª de 07:00 às 17:00 (adultos, crianças e adolescentes) 

Cersami – CAPS i – 2ª a 6ª de 08:00 às 18:00 (crianças e adolescentes) 

 

03 Equipes de Saúde Mental em UBS, sendo: 

PTB (adultos, crianças e adolescentes) 

Imbiruçu (crianças e adolescentes) 

Alcides Braz (adultos) 

 

01 Centro de Convivência   

 

01 Serviço Residencial Terapêutico 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE DE BETIM 

 

DIRETRIZES: 

SUS 

Reforma Psiquiátrica  

Luta Antimanicomial  

EIXOS: 

Assistência 

Inserção Social 

Controle Social 

BASES DO MODELO ASSISTENCIAL: 

Universalidade 

Integralidade 

Equidade 

Priorização dos casos de transtornos psiquiátricos severos e persistentes  

Desinstitucionalização 

Clínica ampliada 

Acolhimento 

Vínculo 

Técnico de Referência 

Projeto Terapêutico Individual 

Supervisão Clínica 

Reunião de Equipe 

Intersetorialidade  

Não Internação em Hospitais Psiquiátricos 



O programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Betim está alicerçado nos princípios do SUS e da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, e tem seus eixos baseados  na Assistência, Inserção Social e Controle Social. 

Sua principal missão é tratar integralmente os munícipes betinenses portadores de transtornos mentais severos e 

persistentes em serviços abertos, substitutivos ao hospital psiquiátrico, dentro do princípio de territorialidade, resguardando assim 

a descentralização do atendimento, garantido o acesso, priorizando as urgências, construindo abordagem intersetorial através do 

projeto terapêutico individual. 

  Dentro deste modelo, todo caso que chega é acolhido e os problemas de saúde mental são encaminhados para a Rede de 

Atenção à Saúde municipal de acordo com o seu nível de complexidade. 

  Assim, os CERSAM / CAPS (Centros de Referencia em Saúde Mental / Centros de Atenção Psicossocial) são os 

dispositivos de maior complexidade. São referencia para as urgências e emergências psiquiátricas e são os responsáveis pelo 

acompanhamento  dos casos de maior vulnerabilidade social, casos com comprometimento importante  da autonomia e com 

pouca possibilidade de adesão ao tratamento ambulatorial.  

 A busca ativa, visita domiciliar, hospitalidade diurna, pernoite, assistência farmacêutica, bem como tratamento 

psicoterápico, abordagem à família, abordagem social e oficinas terapêuticas são recursos utilizados nos Cersam para minimizar o 

sofrimento psíquico intenso no momento de crise. 

As Equipes de Saúde Mental das Unidades Básicas de Saúde (UBS), geralmente constituídas por psicólogos, psiquiatras e 

assistentes sociais, são equipes de referencia no acompanhamento de usuários de transtornos mentais severos e persistentes que 

estejam clinicamente em condições de serem atendidos na UBS. 

Os profissionais de saúde mental do município deverão desenvolver projetos de intervenção comunitária em saúde mental e 

oferecer apoio técnico e operacional aos profissionais da atenção básica, atuando como equipes matriciais junto as UBS e o PSF 

na discussão dos problemas de Saúde Mental no território, tendo os fóruns intersetoriais e as reuniões clinicas como dispositivos 

importantes desta articulação a partir do caso clinico. 

  Os Centros de Convivência são dispositivos da rede de Saúde Mental previstos em portarias ministeriais, que fazem parte 

dos equipamentos de suporte social. Oferecem oficinas terapêuticas variadas (cerâmicas, bordados, teatro, horta, etc.) e 

Programas de Geração de Trabalho e Renda.É um importante articulador da rede de suporte social, na sua interface com a 



arte,cultura,lazer,educação, comércio e outros equipamentos da cidade. 

 O Projeto Terapêutico Individual (PTI) deverá ser organizado a partir da identificação de um Técnico de Referencia, que é o 

profissional da equipe, médico ou não, responsável pelo gerenciamento do caso clínica e socialmente. A definição do Técnico de 

Referência mais adequado para um determinado usuário deverá levar em conta, além da qualidade de vínculo terapêutico 

estabelecido no encontro clínico, as características específicas de cada caso.    

  O PTI convoca a discussão interdisciplinar havendo a construção do caso de forma ampliada com a incorporação dos 

diversos agentes assistenciais, juntamente com os familiares e as diversas instâncias sociais, o que caracteriza a chamada Clínica 

Ampliada ou Clínica Psicossocial. A participação de vários profissionais da equipe na construção do caso clínico é imprescindível 

para que se possa construir um modelo onde a horizontalidade das relações se sobrepõe à verticalidade imposta pelo modelo 

biomédico / hospitalocêntrico, onde há um predomínio do saber médico sobre o doente e a doença. No modelo proposto pela 

Rede Assistencial de Betim todos os atores são igualmente importantes, cada qual com seu saber específico, mas sempre a favor 

do usuário. 

  O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) é previsto enquanto dispositivo para os casos de egressos de internações de 

longa permanência em Hospitais Psiquiátricos e portadores de transtornos mentais severos e persistentes que perderam os 

vínculos sociais e/ou familiares. O SRT constitui-se nestes casos, mais do que a possibilidade do aparato social de proteção; é 

também uma rica experiência de convivência,da construção do processo subjetivo do habitar,do resgate da cidadania e da busca 

da maior autonomia possível,relacionada à circulação pela cidade,gestão da sua própria vida econômica, afetiva e social.Nessa 

perspectiva,há sempre a possibilidade de um retorno ao convívio familiar ou de virem a morar sozinhos dependendo do PTI de 

cada morador. 

 

 

 

 
  
  
  



RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  DDAA  AATTEENNÇÇÃÃOO  ÀÀ  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  NNOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AACCOORRDDOO  CCOOMM  OOTTIIPPOO  DDEE  
PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  SSAAÚÚDDEE  MMEENNTTAALL  AAPPRREESSEENNTTAADDOO  

  
TTrraannssttoorrnnooss  mmeennttaaiiss  //  PPrroobblleemmaass  ddee  ssaaúúddee  AATTEENNÇÇÃÃOO  

BBÁÁSSIICCAA  
AATTEENNÇÇÃÃOO  
EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  

RReeccuurrssooss  CCoommuunnii ttáárr iiooss  //  RReeccuurrssooss  
EEssppeecciiaall iizzaaddooss      

  
NNÍÍVVEELL  11::  RReeaaççããoo  aagguuddaa  aaoo  eessttrreessssee    ((qquuaaddrrooss  rreeaattiivvooss  aa  
ssiittuuaaççõõeess  ddee  vviiddaa  ddeessffaavvoorráávveeiiss::  lluuttoo,,  ppeerrddaa  ddee  eemmpprreeggoo,,  
iimmiiggrraaççããoo,,  vviioollêênncciiaa,,  eettcc));;  DDeepprreessssããoo  ee  AAnnssiieeddaaddee  sseemm  rriissccoo  ddee  
vviiddaa  oouu  ppeerrddaa  ggrraavvee  ddee  aauuttoonnoommiiaa;;  SSoommaattiizzaaççõõeess,,  TTrraannssttoorrnnoo  
ddiissssoocciiaattiivvoo  ee  ccoonnvveerrssiivvoo  sseemm  aalltteerraaççããoo  ggrraavvee  ddaa  ppeerrssoonnaalliiddaaddee;;  
AAbbuussoo  ddee  áállccooooll  ee  oouuttrraass  ddrrooggaass;;  TTaabbaaggiissmmoo;;  IInnssôônniiaa  sseemm  
ppaattoollooggiiaa    ppssiiqquuiiááttrriiccaa;;    RReettaarrddoo  MMeennttaall,,  DDeemmêênncciiaa  ee  EEppiilleeppssiiaa  
sseemm  ddiissttúúrrbbiioo  sseevveerroo  ddoo  ccoommppoorrttaammeennttoo;;  PPaacciieenntteess  ppssiiccóóttiiccooss  
eessttaabbiilliizzaaddooss  ddee  bbaaiixxaa  ccoommpplleexxiiddaaddee  ddee  mmaanneejjoo  ffaarrmmaaccoollóóggiiccoo;;    
IIddeennttiiffiiccaaççããoo  pprreeccooccee  ddee  ppaattoollooggiiaass  ddaa  iinnffâânncciiaa  ee  aaddoolleessccêênncciiaa  ee  
oorriieennttaaççããoo  ppaarraa  aass  EEssccoollaass  ee  FFaammíílliiaa        

  
  
  
  
  
  
AALLTTOO  

  
  
  
  
  
  
RREELLAATTIIVVOO  

  
NNaa  UUBBSS::  ccoonnssuullttaass  ddee  aaccoommppaannhhaammeennttoo  aaggeennddaaddaass  
ppaarraa  ooss  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ddaa  UUBBSS,,  ccoonnssttiittuuiiççããoo  ddee  ggrruuppooss  
ddee  ssuuppoorrttee  ppssiiccoossssoocciiaall  nnaa  UUBBSS,,ggrruuppooss  ddee  
ccaammiinnhhaaddaa,,  aaccoommppaannhhaammeennttoo  ddoo  AACCSS  nnoo  ddoommiiccíílliioo    
  
Na Comunidade:Parceria com os AA, NARANON, 
ALANON, Secretaria Antidrogas e NAI, Centro de 
Apoio às mulheres, Grupos de Terceira Idade, Centro 
de convivência e oficinas na comunidade: FUNARBE, 
APROMIV, Centro de Convivência Estação dos 
Sonhos, Centro Popular de Cultura, SEMAS; 
Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes e 
Lazer; Albergue Municipal; Clínica de Psicologia da 
PUC (NUPSI) 
 
PPRROOMMOOVVEERR  AAÇÇÕÕEESS  QQUUEE  AAMMPPLLIIEEMM  AA  RREEDDEE  DDEE  
AAPPOOIIOO  PPSSIICCOOSSSSOOCCIIAALL  DDAASS  PPEESSSSOOAASS  NNOO  
TTEERRRRIITTÓÓRRIIOO  

  
NNÍÍVVEELL  22::  TTrraannssttoorrnnooss  ppssiiccóóttiiccooss  eemm  qquuaallqquueerr  ffaaiixxaa  eettáárriiaa::  
qquueebbrraa  iimmppoorrttaannttee  ddaa  rreellaaççããoo  ccoomm  aa  rreeaalliiddaaddee  //  aaggiittaaççããoo  
ppssiiccoommoottoorraa  ggrraavvee  //  ppeerrddaa  ggrraavvee  ddaa  aauuttoonnoommiiaa;;  DDeepprreessssããoo  ee  
AAnnssiieeddaaddee  sseevveerraass::  rriissccoo  eemmiinneennttee  ddee  ssuuiiccííddiioo  oouu  ggrraavvee  ppeerrddaa  
ffuunncciioonnaall;;  TTrraannssttoorrnnoo  BBiippoollaarr::  RReettaarrddoo  MMeennttaall,,  DDeemmêênncciiaa  ee  
EEppiilleeppssiiaa  ccoomm  ddiissttúúrrbbiioo  sseevveerroo  ddoo  ccoommppoorrttaammeennttoo;;  DDeeppeennddêênncciiaa  
QQuuíímmiiccaa  aassssoocciiaaddaa  aa  uummaa  ppaattoollooggiiaa  ppssiiqquuiiááttrriiccaa  sseevveerraa;;  
TTrraannssttoorrnnooss  aalliimmeennttaarreess;;  TTrraannssttoorrnnoo  sseexxuuaall  ccoomm  ssooffrriimmeennttoo  
ppssííqquuiiccoo,,  TTrraannssttoorrnnoo  ddee  ssoonnoo  aassssoocciiaaddoo  aa  ppaattoollooggiiaa  ppssiiqquuiiááttrriiccaa,,  
TTrraannssttoorrnnoo  ddee  ccoommppoorrttaammeennttoo  sseevveerroo  eemm  ccrriiaannççaa  ee  aaddoolleesscceennttee  

  
  
  
  
  
RREELLAATTIIVVOO  

  
  
  
  
  
AALLTTOO  

  
EEmmeerrggêênncciiaa::  rriissccoo  ppaarraa  oo  cclliieennttee  ee//oouu  tteerrcceeiirrooss  ––  
SSAAMMUU  ((aatteennddiimmeennttoo  ddoommiicciilliiaarr))  oouu  CCAAPPSS  //  CCEERRSSAAMM    
  
CCaassoo  eelleettiivvoo  --  DDiissccuussssããoo  ddoo  ccaassoo  ccoomm  pprrooffiissssiioonnaall  ddee  
ssaaúúddee  mmeennttaall  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  ppaarraa  aa  UUBBSS..    

  
NNÍÍVVEELL  33::  SSuussppeeiittaa  ddee  qquuaaddrroo  oorrggâânniiccoo  DDeelliirriiuumm  ((ccoonnffuussããoo  
mmeennttaall))::  PPrreesseenntteess  pprr iinncciippaallmmeennttee  nnooss  qquuaaddrrooss  ssiissttêêmmiiccooss  
oorrggâânniiccooss  ddeessccoommppeennssaaddooss,,  aabbsstt iinnêênncciiaa  aallccooóóll iiccaa  ggrraavvee,,  
iinnttooxxiiccaaççõõeess  eexxóóggeennaass  ee  qquuaaddrrooss  nneeuurroollóóggiiccooss    

  
  
  
  
AALLTTOO  

  
  
  
  
AALLTTOO  

  
AAvvaalliiaaççããoo  ccllíínniiccaa  nnaa  UUBBSS,,  UUAAII  oouu  HHoossppiittaall  ((ddee  aaccoorrddoo  
ccoomm  aa  ggrraavviiddaaddee  ddoo  ccaassoo))  

 



DIRETRIZES PARA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL NA AT ENÇÃO BÁSICA: 

 

Relação das Equipes da Rede Básica de Saúde (UBS / PSF) com as Equipes de Saúde Mental: 

A relação entre os profissionais de saúde mental e da atenção básica deve ser pautada pelo cuidado compartilhado  junto ao 

portador de transtorno mental, que será definido de acordo com o grau de complexidade do caso, e não pela conduta 

burocratizada da referência e da contra – referência, quando quem encaminha “se sente aliviado” e que recebe “arca com o 

ônus” do encaminhamento.  Lembrem – se que o usuário  não pertence a este ou aquele serviço da Rede de Saúde Municipal, 

mas que o local e a definição do Técnico de Referência irá depender da situação específica de cada caso, respeitando – se os 

parâmetros de acessibilidade, equidade e resolutividade.  Assim, todos nós somos responsáveis!  

 

Situações que sugerem a presença de um problema de saúde mental  

•  Demanda atenção de forma inapropriada ou urgente  

•  Aumento na freqüência de consultas ou solicitação de exames sem necessidade aparente 

•  Manifestações emocionais inesperadas ou desproporcionais durante as consultas 

•  Relacionamentos interpessoais muito instáveis 

•  Circunstâncias sociais geradoras de estresse importante (morte de ente querido, desemprego, violência, etc) 

 

Aspectos de pesquisa obrigatória quando houver susp eita de um problema de saúde mental 

•  Avaliação clínica geral (investigar patologia clínica de base); 

•  Vida pessoal, familiar e trabalho – avaliar grau de perda funcional; 

•  Padrão do uso de álcool e outras drogas (abordar preferencialmente com outros hábitos alimentares); 

•  História prévia de problema / tratamento psiquiátrico (pesquisar uso recente de psicotrópicos e internações / consultas 

psiquiátricas); 

•  História recente de queda com perda da consciência e episódios convulsivos; 



•  Suspeita de Somatização: queixas físicas freqüentes, geralmente mutáveis no tempo, sem substrato fisiopatológico 

aparente; 

•  Suspeita de Ansiedade: tensão, preocupações excessivas, sudorese freqüente, palpitações, aperto no peito, vertigens, 

medos infundados de coisas ou lugares;  

•  Suspeita de Depressão: humor deprimido persistente, baixa energia, perda de interesse pelas coisas que antes davam 

prazer, inibição psicomotora, falta de esperança, ideação de auto -extermínio; 

•  Investigar ideação suicida em todos os casos suspeitos de depressão; 

•  Investigar ideação suicida, persecutoriedade e violência nos casos suspeitos de psicose (comprometimento grave do 

julgamento da realidade). 

PPaattoollooggiiaass  ppssiiqquuiiááttrr iiccaass  mmaaiiss  pprreevvaalleenntteess  nnaa  aatteennççããoo  bbáássiiccaa::   

��  SSoommaattiizzaaççõõeess  

��  TTrraannssttoorrnnooss  DDeepprreessssiivvooss  

��  TTrraannssttoorrnnooss  AAnnssiioossooss  

AAllgguunnss  ssiinnttoommaass  ffííssiiccooss  ooccoorrrreemm  sseemm  nneennhhuummaa  ccaauussaa  ffííssiiccaa  ee  nneesssseess  ccaassooss,,  ssuussppeeiittaa  ––  ssee  ddee  uummaa  ccaauussaa  ppssiiccoollóóggiiccaa..  AA  mmaaiioorriiaa  

ddeesstteess  ssiinnttoommaass  éé  bbrreevvee  ee  eessttããoo  rreellaacciioonnaaddooss  ccoomm  ssiittuuaaççõõeess  ddee  eessttrreessssee,,  hhaavveennddoo  rreemmiissssããoo  eessppoonnttâânneeaa  oouu  aappóóss  uummaa  eexxpplliiccaaççããoo  

ddee  ssuuaa  oorriiggeemm  eeffeettuuaaddaa  ppeelloo  pprrooffiissssiioonnaall  ddee  ssaaúúddee..    EEmm  uummaa  mmiinnoorriiaa  ddee  ccaassooss,,  eesstteess  ssiinnttoommaass  ppeerrssiisstteemm  ee  ppooddeemm  ccoommpprroommeetteerr  

bbaassttaannttee  aa  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa  ddaass  ppeessssooaass..  TTrraannssttoorrnnooss  aannssiioossooss  ee  ddeepprreessssiivvooss  ppooddeemm  eessttaarr  pprreesseenntteess  ee  ppoorr  iissssoo  ddeevveemm  sseerr  

sseemmpprree  ppeessqquuiissaaddooss..      As diretrizes clínicas para a atenção básica deverão ter como referência a Classificação de transtornos 

mentais e de comportamento da CID-10 – Diretrizes d iagnósticas e de tratamento para transtornos mentai s em cuidados 

primários. Porto Alegre: Artes médicas; 1998.  Este guia de diagnóstico e conduta deverá ser disponibilizado para cada UBS, 

após treinamento de sua utilização.  
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FFLLUUXXOOGGRRAAMMAA  DDEE  AABBOORRDDAAGGEEMM  DDAASS  SSOOMMAATTIIZZAAÇÇÕÕEESS  

DDeessccaarrttee  uummaa  ppaattoollooggiiaa  oorrggâânniiccaa  

AAttrraavvééss  ddee::  hhiissttóórriiaa  ccllíínniiccaa,,  eexxaammee  ffííssiiccoo  ee  eexxaammeess  ccoommpplleemmeennttaarreess  

  

  

SSee  nnããoo  ffoorr  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ppaattoollooggiiaa  oorrggâânniiccaa  oouu  nnããoo  hhoouuvveerr  mmeellhhoorraa  aappóóss  ttrraattaammeennttoo  uussuuaall,,  ppeerrgguunnttee  ssoobbrree  pprroobblleemmaass  ddee  vviiddaa  ee  ssiittuuaaççõõeess  ddee  

eessttrreessssee  ((ddeesseemmpprreeggoo,,  vviioollêênncciiaa,,  ppeerrddaa  ddee  eennttee  qquueerriiddoo,,  pprroobblleemmaass  ddee  rreellaacciioonnaammeennttoo  iinntteerrppeessssooaall,,  eettcc))    

  

  

PPeessqquuiissee  ssiinnttoommaass  ttííppiiccooss  ddee  DDeepprreessssããoo   ((humor deprimido persistente, baixa energia, perda de interesse pelas coisas que antes davam prazer, 

inibição psicomotora, ideação suicida) e AAnnssiieeddaaddee  ((tensão, preocupações excessivas, sudorese freqüente, palpitações, aperto no peito, 

vertigens, insônia, medos infundados de coisas ou lugares) 

  

  

NNuunnccaa  ddiiggaa  qquuee  oo  ppaacciieennttee  nnããoo  tteemm  nnaaddaa!!    

SSee  eellee  nnããoo  aapprreesseennttaa  ppaattoollooggiiaa  oorrggâânniiccaa  eevviiddeennttee,,  eellee  ddeevvee  eessttaarr  aapprreesseennttaannddoo  aallgguumm  ssooffrriimmeennttoo  eemmoocciioonnaall    

TTrraannqqüüiilliizzee  oo  ppaacciieennttee  eessccllaarreecceennddoo  qquuee  ssiinnttoommaass  ssoommááttiiccooss  ssããoo  ffrreeqqüüeenntteess  ee  ppooddeemm  sseerr  aa  eexxpprreessssããoo  ddee  uumm  pprroobblleemmaa  eemmoocciioonnaall  

EEssttaabbeelleeççaa  ppoossssíívveeiiss  lliiggaaççõõeess  eennttrree  aassppeeccttooss  ddee  vviiddaa  rreecceennttee  ee  aa  pprreesseennççaa  ddooss  ssiinnttoommaass  ssoommááttiiccooss  

PPrreessccrreevvaa  aattiivviiddaaddee  ffííssiiccaa  rreegguullaarr,,  eexxeerrccíícciiooss  ddee  rreellaaxxaammeennttoo  rreessppiirraattóórriioo  ((eemm  aammbbiieennttee  ccaallmmoo,,  eexxeeccuuttaarr  iinnssppiirraaççõõeess  ee  eexxppiirraaççõõeess  pprrooffuunnddaass  ppoorr  

cceerrccaa  ddee  1100  mmiinnuuttooss  0022  oouu  0033  vveezzeess  aaoo  ddiiaa))  

QQuuaannddoo  pprreesseenntteess,,  ttrraattee  ddaa  DDeepprreessssããoo   ee  ddaa  AAnnssiieeddaaddee    

PPrreessccrreevvaa  aannttiiddeepprreessssiivvooss  ccaassoo  ooss  ssiinnttoommaass  sseejjaamm  ggrraavveess  ee  iinnccaappaacciittaanntteess  

NNããoo  pprreessccrreevvaa  bbeennzzooddiiaazzeeppíínniiccooss  ppoorr  pprraazzoo  mmaaiioorr  qquuee  0022  sseemmaannaass    

((eessttee  ggrruuppoo  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss  éé  aa  pprriimmeeiirraa  eessccoollhhaa  nnooss  ccaassooss  ddee  aannssiieeddaaddee  aagguuddaa  ee  ddeevvee  sseerr  uussaaddoo  aappeennaass  ppoorr  ppoouuccooss  ddiiaass    

––  hháá  rriissccoo  ddee  ddeeppeennddêênncciiaa  qquuíímmiiccaa))    
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Abordagem farmacológica 

 

Antidepressivos padronizados na Rede de Saúde Municipal: 

TTrriiccíícclliiccooss  ((TTCC))::    

AAmmiittrriippttiilliinnaa  ––  2255  ee  7755  mmgg  

IImmiipprraammiinnaa    ––  2255  ee  7755  mmgg    

cclloommiipprraammiinnaa  ––  1100,,  2255  ee  7755  mmgg  

NNoorrttrriippttiilliinnaa  ––  1100,,  2255  ee  5500  mmgg  

  

OOppççõõeess  rreeccoommeennddaaddaass  nnoo  ccaassoo  ddee  ccoonnttrraa  ––  iinnddiiccaaççããoo  ddooss  TTCC  ((pprroobblleemmaass  ccaarrddiioovvaassccuullaarreess)),,  iinnttoolleerrâânncciiaa  aaooss  eeffeeiittooss  

ccoollaatteerraaiiss  oouu  bbaaiixxaa  rreessppoossttaa  aaooss  TTCC  ((ppooddeemm  sseerr  mmaanniippuullaaddooss,,  nnããoo  ddiissppoonníívveeiiss  nnaa  RReeddee  MMuunniicciippaall))::    

IInniibbiiddoorr  ddee  rreeccaappttuurraa  ddee  sseerroottoonniinnaa  ((IIRRSS))::  

Fluoxetina – 20 mg (pacientes jovens, sem comorbidade clínica ou uso de outras medicações) 

Sertralina – 25, 50, 100 mg (pacientes idosos, com comorbidade e uso de várias medicações clínicas) 
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Critérios para uso de antidepressivos nos casos de Depressão e Ansiedade: 

DDeepprreessssããoo   

HHuummoorr  ddeepprriimmiiddoo  //  PPeerrddaa  ddee  iinntteerreessssee  ee  pprraazzeerr  //  ffaattiiggaabbiilliiddaaddee  aauummeennttaaddaa  ((0022  ddeesstteess  ssiinnttoommaass  ee  ppeelloo  mmeennooss  mmaaiiss  0022  

ssiinnttoommaass  aacceessssóórriiooss))  

PPoorr  uumm  ppeerrííooddoo  mmíínniimmoo  ddee  0022  sseemmaannaass  

GGrraavviiddaaddee::  AApprreesseennttaannddoo  ddiiffiiccuullddaaddee  ccoonnssiiddeerráávveell  eemm  ccoonnttiinnuuaarr  ccoomm  aattiivviiddaaddeess  ssoocciiaaiiss  //  llaabboorraattiivvaass  //  ddoommééssttiiccaass  ++  

ssooffrriimmeennttoo  ssuubbjjeettiivvoo  iinntteennssoo  

DDeevveemmooss  ccoonnssiiddeerraarr  aabboorrddaaggeennss  ppssiiccoossssoocciiaaiiss  ppaarraa  ooss  qquuaaddrrooss  ddeepprreessssiivvooss  lleevveess  ee  ddee  iinníícciioo  rreecceennttee    

  

AAnnssiieeddaaddee  

PPrreesseennççaa  ddee  ssiinnttoommaass  aannssiioossooss  sseevveerrooss::  qquuee  ggeerree  ssooffrriimmeennttoo  iinntteennssoo  ee  //  oouu  ddiiffiiccuullddaaddee  ccoonnssiiddeerráávveell  eemm  ccoonnttiinnuuaarr  

ccoomm  aattiivviiddaaddeess  ssoocciiaaiiss,,  llaabboorraattiivvaass  oouu  ddoommééssttiiccaass    

PPoorr  uumm  ppeerrííooddoo  mmíínniimmoo  ddee  0044  sseemmaannaass  

OOss  qquuaaddrrooss  aannssiioossoo  ccoomm  eevviiddêênncciiaa  ddee  rreessppoossttaa  àà    mmeeddiiccaaççããoo::  AAnnssiieeddaaddee  ggeenneerraalliizzaaddaa,,TT..  ppâânniiccoo,,  FFoobbiiaa  ssoocciiaall,,  

TTrraannssttoorrnnoo  OObbsseessssiivvoo  --  CCoommppuullssiivvoo    

QQuuaaddrrooss  ccoomm  bbaaiixxaa  eevviiddêênncciiaa  ddee  rreessppoossttaa  mmeeddiiccaammeennttoossaa::  FFoobbiiaa  ssiimmpplleess  

  

OOrr iieennttaaççõõeess  ggeerraaiiss  ppaarraa  oo  uussoo  ddee  aanntt iiddeepprreessssiivvooss::  

11..  GGeerraallmmeennttee  aa  mmoonnootteerraappiiaa  ccoomm  aannttiiddeepprreessssiivvooss  éé  aa  úúnniiccaa  mmeeddiiccaaççããoo  nneecceessssáárriiaa  

22..  TTooddooss  ooss  aannttiiddeepprreessssiivvooss  aapprreesseennttaamm  eeffiiccáácciiaa  ssiimmiillaarr,,  oo  qquuee  ooss  ddiiffeerreenncciiaa  éé  bbaassiiccaammeennttee  oo  ppeerrffiill  ddooss  eeffeeiittooss  

ccoollaatteerraaiiss  ee  sseegguurraannççaa  

33..  PPaarraa  aa  sseelleeççããoo  ddaa  ddrrooggaa,,  aavvaalliiee  hhiissttóórriiaa  pprréévviiaa  ddoo  uussoo  ddee  aannttiiddeepprreessssiivvooss  ee  uuttiilliizzee  aaqquueellee  qquuee  oo  ppaacciieennttee  oobbtteevvee  

bbooaa  rreessppoossttaa  
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44..  CCaassoo  jjáá  tteennhhaa  uussaaddoo  uumm  ggrruuppoo  ffaarrmmaaccoollóóggiiccoo  nnoo  ppaassssaaddoo  sseemm  bbooaa  rreessppoossttaa  ((eexx..  ttrriiccíícclliiccoo))  pprreessccrreevvaa  uumm  

aannttiiddeepprreessssiivvoo  ddee  oouuttrroo  ggrruuppoo  ffaarrmmaaccoollóóggiiccoo  ((eexx..  IInniibbiiddoorr  ddee  rreeccaappttuurraa  ddee  sseerroottoonniinnaa))        

55..  RReeaalliizzaarr  aavvaalliiaaççããoo  ccaarrddiioollóóggiiccaa  ddee  ttooddooss  ooss  ppaacciieenntteess  ccoomm  5500  aannooss  oouu  mmaaiiss  ee  ttooddooss  qquuee  tteennhhaamm  aallgguummaa  ssuussppeeiittaa  

ddee  ccaarrddiiooppaattiiaa..      

66..  LLeemmbbrraarr  qquuee  ttooddooss  ooss  aannttiiddeepprreessssiivvooss  ppoossssuueemm  ttaammbbéémm  aallgguummaa  aaççããoo  aannssiioollííttiiccaa..  OO  ttrraattaammeennttoo  ddooss  qquuaaddrrooss  

aannssiioossooss  ggeerraallmmeennttee  eexxiiggee  ddoosseess  mmaaiiss  bbaaiixxaass  qquuee  ppaarraa  oo  ttrraattaammeennttoo  ddooss  qquuaaddrrooss  ddeepprreessssiivvooss..    

77..  DDoosseess  tteerraappêêuuttiiccaass  ppaarraa  ttrraattaammeennttoo  ddooss  qquuaaddrrooss  ddee  ddeepprreessssããoo::  aammiittrriippttiilliinnaa,,  iimmiipprraammiinnaa  ee  cclloommiipprraammiinnaa  ((7755  mmgg//ddiiaa  

--  222255  mmgg//ddiiaa  ));;    nnoorrttrriippttiilliinnaa  ((5500  aa  115500  mmgg//ddiiaa));;    fflluuooxxeettiinnaa  ((2200  aa  8800  mmgg//ddiiaa))  ee  sseerrttrraalliinnaa  ((5500  aa  220000  mmgg//ddiiaa))..  CCoonnssiiddeerree  

ddoossee  mmíínniimmaa  ppaarraa  oo  iinníícciioo  ddoo  ttrraattaammeennttoo  ddooss  qquuaaddrrooss  aannssiioossooss::  TTCC  ((2255  mmgg  //  ddiiaa))  ;;  IIRRSS  ((fflluuooxxeettiinnaa  1100mmgg//ddiiaa  ee  

sseerrttrraalliinnaa  2255mmgg//ddiiaa))  

88..  OOss  eeffeeiittooss  ccllíínniiccooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  ddaa  aaççããoo  ddooss  aannttiiddeepprreessssiivvooss  ccoossttuummaamm  sseerr  mmaaiiss  eevviiddeenntteess  aa  ppaarrttiirr  ddaa  tteerrcceeiirraa  oouu  

qquuaarrttaa  sseemmaannaass  aappóóss  iinníícciioo  ddoo  ttrraattaammeennttoo..    

99..  NNããoo  ttrrooqquuee  ddee  mmeeddiiccaaççããoo  aa  ccaaddaa  vviissiittaa,,  oorriieennttee  oo  cclliieennttee  ssoobbrree  oo  mmeeccaanniissmmoo  ddee  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddaa  ddrrooggaa  ee,,  ssee  

nneecceessssáárriioo,,  rreevveejjaa  aa  ppoossoollooggiiaa  hháá  ccaaddaa  qquuaattrroo  sseemmaannaass  aattéé  mmeellhhoorraa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddooss  ssiinnttoommaass..      

1100..  AAppóóss  rreedduuççããoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddooss  ssiinnttoommaass::    

SSee  pprriimmeeiirroo  eeppiissóóddiioo  --  mmaanntteennhhaa  aa  pprreessccrr iiççããoo  ppoorr  ppeelloo  mmeennooss  0066  mmeesseess  

SSee  sseegguunnddoo  eeppiissóóddiioo  --  mmaanntteennhhaa  aa  mmeeddiiccaaççããoo  ppoorr  0022  aannooss  

SSee  tteerrcceeii rroo  eeppiissóóddiioo  --  ccoonnssiiddeerraarr  oo  uussoo  ppaarraa  aa  vviiddaa  ttooddaa  ((nneesstteess  ccaassooss  ssooll iiccii ttee  ppaarreecceerr  ddoo  ppssiiqquuiiaattrraa))    
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CRITÉRIOS GERAIS DE ENCAMINHAMENTO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL   

ADULTOS:  

•  Quando  o paciente demonstra sinais de intenção suicida persistente 

•  Quando houver risco de auto ou hetero agressividade significativos 

•  Quando o paciente está tão grave que: não consegue sair de casa, não consegue cuidar de si e dos filhos, não 

consegue executar tarefas do dia - à- dia 

•  Quando houver necessidade de confirmar ou rever o diagnóstico inicial 

•  Quando a avaliação de uma medicação psicotrópica muito particular for necessária (antipsicótico atípico, estabilizador 

de humor, medicação específica para demência) 

•  Quando as opções de intervenção no caso foram esgotadas na atenção primária e na comunidade 

 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

•  Quando  o jovem demonstra sinais de intenção suicida persistente 

•  Quando houver risco de auto ou hetero agressividade significativos 

•  Quando houver necessidade de confirmar ou rever o diagnóstico inicial 

•  Quando o jovem necessitar de avaliação para medicação psicotrópica   

•  Quando o jovem estiver tão grave que não consegue ir á escola ou estabelecer relações interpessoais 

•  Quando as opções de intervenção no caso foram esgotadas na atenção primária e na comunidade 
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 ATENDIMENTOS DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: CRITÉRIO  PARA A UTILIZAÇÃO DOS LEITOS NOTURNOS 

 

Os serviços de Referência de Urgência / Emergência são descentralizados, de base comunitária, tendo como critério o 

atendimento por área de abrangência: 

• Cersam Betim Central  

Atendimento 24 horas de segunda a domingo. Durante a semana é a referência das urgências para a área central 

de Betim e municípios de: Bonfim, Brumadinho, Crucilândia, Esmeraldas, Florestal e Igarapé. Nos finais de 

semana, feriados e períodos noturnos, referência para todo o município e Micro Região II. 

• Cersam Teresópolis  

De segunda à sexta de 8:00 as 18:00 é referência para região do Teresópolis e PTB, como também referência 

para urgência dos municípios de Mateus Leme, Juatuba e Sarzedo. 

• Cersam Citrolândia  

 De segunda à sexta de 7:00 as 17:00 é referência para a região do Citrolândia e para os municípios de: Piedade 

das Gerais, Mario Campos e Rio Manso. 

• Cersami - Infanto-juvenil  (menores de 18 anos) 

De segunda à sexta de 8:00 as 18:00 é referência para a urgências do município e para toda a Micro Região II. 
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 Critérios para encaminhamento durante o pernoite, finais de  semana e feriados do CAPS III - 24 horas : 

 

• Em caso de encaminhamentos de outros municípios da Micro Região II,  após o atendimento da crise, o 

reencaminhamento será feito com sugestão de conduta medicamentosa e não medicamentosa e o usuário será 

referenciado ao profissional de seu município de origem (seja da Rede Básica ou Especializada). O transporte e a 

continuidade da assistência, inclusive medicamentosa, após a crise, ficará sempre a cargo do município onde o 

usuário é morador.   

• De acordo com as peculiaridades de cada caso acolhido, o serviço de urgência poderá acionar também outros 

dispositivos sociais do município, como: albergue, asilo, conselho tutelar, HPRB, polícia, UAI, SAMU, UBS e 

outros. 

• O atendimento da urgência e a inserção do paciente na permanência –dia ou noite deverão requerer do técnico de 

referência e da equipe de plantão uma intensificação dos cuidados, priorizando a abordagem familiar/social, a 

escuta, a construção do projeto terapêutico e a evolução  clínica do usuário de no mínimo 03 vezes semanais.  

 

Orientações para utilização da reserva técnica de l eitos para pernoite  de Betim e Micro BetimI 

  O CERSAM Betim Central conta com 06 leitos de observação para a hospitalidade diurna e noturna e um leito de 

urgência.  

Como em alguns momentos a demanda para leitos de pernoite extrapola a capacidade instalada no CERSAM 

Betim Central, optamos por estabelecer uma reserva técnica de leitos no Hospital Orestes Diniz ,localizado na Colônia 

Santa Izabel. 
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Critérios para utilização do pernoite nos leitos do  Hospital Orestes Diniz: 

� Caso a indicação de pacientes para o pernoite no Cersam Betim Central exceda o número de leitos disponíveis, 

poderão ser encaminhados pacientes para aquela unidade hospitalar mediante prévia confirmação, com o médico 

plantonista, de disponibilidade de leitos na sala de observação daquele Pronto Atendimento. Os casos 

encaminhados deverão ser sempre os de menor gravidade. Deverá ser estimulada a presença de um 

acompanhante, familiar sempre que possível. O hospital aceita tal procedimento.  

� Havendo a necessidade da utilização dos leitos do Hospital Orestes Diniz, após contato prévio com o Cersam 

Betim Central, o plantonista de cada Cersam deverá entrar em contato com o plantão do Hospital para solicitação 

dos leitos de pernoite.   

�  A regulação da ocupação destes leitos hospitalares deverá ser de responsabilidade do plantonista do Cersam 

Betim Central nos feriados e fins de semana, quando os outros Cersam não estão em funcionamento. Os casos 

provenientes da Rede de Saúde Mental deverão ser encaminhados, preferencialmente, no carro das 20:00 horas. 

� O Cersam Citrolândia, tendo em vista a sua proximidade geográfica com o Hospital Orestes Diniz, poderá utilizar 

os leitos daquele hospital independente do número de indicações do pernoite no CERSAM Betim Central.  

Havendo psiquiatra no Cersam Citrolândia o caso poderá ser discutido diretamente com o plantonista do hospital, 

caso contrário, esta tarefa será de responsabilidade do psiquiatra plantonista do Betim Central. Os casos 

provenientes do Cersam Citrolândia poderão ser encaminhados às 17:00 horas caso existam vagas na sala de 

observação do PA do Hospital Orestes Diniz; se não houver, o psiquiatra deve contatar o regulador do Betim 

Central e definir o destino do paciente até que Santa Isabel tenha a vaga para o referido pernoite.     

� O Hospital Orestes Diniz receberá os casos de pernoite com prescrição médica detalhada do psiquiatra que 

encaminhou o caso, além da medicação, que deverá ter preparação individualizada. Quando pertinente, deverá 

haver uma orientação quanto a situações de insônia ou agitação psicomotora. O plantonista psiquiatra do Betim 

Central deverá orientar o colega do hospital, por telefone, sempre que este o solicitar.    
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� Pela manhã, deverá ser priorizada a busca do usuário betinense que tiver pernoitado no hospital. Esta busca 

deverá ser realizada pelo carro do serviço onde o paciente fará a permanecia - dia, garantindo a assistência à crise 

nos  Centros de Atenção Psicossocial. Também os pacientes da Micro Betim, que eventualmente forem 

encaminhados para o pernoite nesta reserva técnica de leitos, deverão ser buscados pela manhã,  no carro dos 

serviços  de Betim onde  estará sendo feita sua atenção a crise e permanência – dia.  

� Crianças e adolescentes terão o pernoite sempre com acompanhante, conforme orientações do ECA e da 

Promotoria Pública. 

 

ATENDIMENTOS DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: ORIENTAÇÕ ES TÉCNICAS  

 

1. As Urgências/emergências psiquiátricas deverão ser atendidas em serviços abertos de atenção psicossocial (CERSAM 

/ CAPS), evitando as internações em hospitais psiquiátricos, segundo os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

 

2. Os CERSAM / CAPS são serviços de saúde mental abertos, de base territorial, destinados ao tratamento de pessoas 

que sofrem de transtornos mentais severos e persistentes (psicoses, neuroses graves e demais quadros com 

repercussão importante do comportamento), cuja severidade e / ou persistência justifiquem sua permanência num 

dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. O objetivo dos CERSAM / CAPS é o de 

oferecer acompanhamento clínico e promover a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício 

dos direitos civis e fortalecendo os laços familiares e comunitários.  

 

3. Como os CERSAM trabalham com a proposta de acolhimento e criação de vínculo com o usuário e familiares a 

territorialização do atendimento deve ser preservada. Assim sendo, mesmo que não haja psiquiatra no Serviço, por algum 

motivo, o caso deve ser inicialmente abordado no CERSAM de origem. Caso haja necessidade de atendimento 
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psiquiátrico de urgência o técnico de saúde mental que acolheu o paciente irá orientar para qual CERSAM deverá ser 

removido.   

 

 

4. Como qualquer outro serviço de saúde que atenda à urgência, os CERSAM / CAPS deverão contar com equipe 

treinada e equipamentos de suporte básico para o atendimento pontual às intercorrências clínico – neurológicas agudas 

passíveis de ocorrerem (ex.: pico hipertensivo, hipotensão, crise convulsiva, parada cardio - respiratória). Salientamos 

que os CERSAM / CAPS não contam com estrutura de suporte clínico – laboratorial que permita a observação de 

pacientes com risco potencial de vida ou que exija investigação propedêutica de urgência, ou seja, pacientes que 

apresentem suspeita de quadro clínico – neurológico agudo. Além disso, a incorporação de uma rotina de atendimento 

nos serviços de saúde mental para este perfil de pacientes mostra – se inapropriado, uma vez que a atenção a estes 

agravos não fazem parte dos objetivos assistenciais previstos para este dispositivo de saúde.             

 

5. Comorbidades clínicas graves de usuários portadores de transtornos mentais serão atendidas nas UAI e no Hospital 

Público Regional de Betim (HPRB). Nesses casos, a equipe de Saúde Mental ficará disponível para qualquer 

interconsulta, de acordo com a necessidade de cada situação clínica. 

 

6. Por ser de natureza estritamente técnica, o encaminhamento de qualquer paciente das UAI para os CERSAM / CAPS 

ou vice – versa, deverá ser efetuado após prévia discussão do caso entre os profissionais médicos de plantão. 

Encaminhamentos realizados entre gerentes de unidade ou pessoal da recepção dos serviços devem ser evitados. Os 

contatos telefônicos para discussão de casos clínicos deverão ser efetuados previamente a qualquer contato com o 

SAMU, no sentido de se verificar a pertinência do encaminhamento e a boa logística do serviço de transporte entre os 

serviços de saúde do município.  
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7.. Os psiquiatras dos CERSAM / CAPS estarão disponíveis para prestar todas as orientações necessárias na condução 

de alguma situação clínica que apresente componentes psiquiátricos relevantes. Estas orientações poderão ocorrer por 

telefone, em situações de menor complexidade, ou por avaliação do paciente nos próprios CERSAM / CAPS após 

discussão do caso com o colega médico.      

 

8. Todos os pacientes que forem encaminhados aos CERSAM / CAPS provenientes das UAI, SAMU ou do Hospital 

Regional, deverão ser avaliados pelo psiquiatra e, na ausência deste, por profissional de nível superior responsável pelo 

acolhimento. Após a avaliação, os casos que ainda necessitarem de acompanhamento clínico – neurológico deverão ser 

encaminhado aos serviços de origem após contato telefônico com o colega que efetuou o encaminhamento.  

 

9. Devido ao risco potencial de morte, usuários que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas, que estejam em estado 

de intoxicação aguda ou abstinência graves, mesmo que apresentem transtorno de comportamento, deverão ser 

referenciados às UAI ou HPRB, de acordo com suas necessidades clínicas. Nestes locais, após passar por avaliação 

médica de rotina, deverão ser orientados a procurar a Superintendência Antidrogas, conforme diretrizes da política 

municipal de saúde.  Pacientes que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas e apresentam outros transtornos 

psiquiátricos associados (psicoses, déficit cognitivo severo, depressão / ansiedade severas e transtorno de 

personalidade) deverão ser encaminhados para os Serviços de Saúde Mental após a desintoxicação ou tratamento da 

abstinência. É importante que todos os casos de dependência química que passem pelas UAIS e HPRB possam ser 

orientados a buscar ajuda para o tratamento ambulatorial.    
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10. Todo encaminhamento efetuado de uma unidade de urgência para outra deverá ser feito por escrito, em letra legível, 

e deverá conter: registro dos dados vitais, registro dos principais achados / alterações do comportamento, condutas 

tomadas e motivo do encaminhamento.  

 

11. A sedação do paciente antes do encaminhamento para o serviço de saúde mental, sempre que possível, deve ser 

evitada, já que isto compromete a avaliação psiquiátrica. No entanto, poderá ser efetuada nas situações de remoção 

efetuada pelo SAMU caso a contenção verbal ou física sejam insuficientes e haja risco para o paciente e / ou terceiros.  

 

12. Tentativas de auto-extermínio deverão ser encaminhadas à saúde mental somente após avaliação clínico - cirúrgica 

que afaste risco de vida. Nestes casos, uma avaliação de urgência nos CERSAM / CAPS é necessária quando: o 

paciente possui baixo suporte sócio – familiar, história sugestiva de transtorno psiquiátrico, tentativas anteriores e 

persistente ideação de auto – extermínio. 

 

13. Pacientes portadores de epilepsia, com crises convulsivas ou após episódio convulsivo, deverão ser encaminhados 

às unidades com suporte neurológico, nunca para os CERSAM.  

 

14. Pacientes com suspeita de quadros neurológicos agudos (AVC, TCE, Infecção do SNC, Intoxicação por substâncias 

exógenas) deverão ser avaliados pelas UAIs do ponto de vista clínico e laboratorial. Confirmado suspeita de quadro 

neurológico, o encaminhamento deverá ser feito para o Hospital Regional ou ambulatórios especializados, de acordo com 

a urgência do caso.     
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15. Quadros neurológicos crônicos (demência, seqüela de eventos infecciosos, tóxicos ou traumáticos) deverão ser 

referenciados para os ambulatórios especializados da Rede (neurologia, geriatria e reabilitação). A psiquiatria atuará 

nestes casos apenas em regime de interconsulta, quando necessário 

 

16. Sempre que possível, os usuários encaminhados pela urgência clínica deverão estar acompanhados por pessoas que 

possam prestar informações relevantes sobre o caso (familiares, vizinhos, bombeiros, PM, etc). 

 

Diretrizes gerais para o uso de contenção física: 

 

O uso da contenção física é considerado um procedimento extremo, devendo ser utilizado apenas quando 

esgotarem-se outras possibilidades: contenção verbal e química..  

Deve ser realizado com critérios clínicos claros, rigorosos e bem definidos. 

A decisão pela contenção, assim como seus critérios, deverão sempre estar prescritos em prontuário ou em 

encaminhamentos realizados pelo profissional responsável.  

A contenção está formalmente indicada em todos os casos em que houver intensa agitação psicomotora com risco 

à integridade física do paciente ou de terceiros, e nos casos em que o paciente apresenta grave comprometimento do 

julgamento da realidade e necessita de intervenção médica, mesmo contra sua vontade. Ex.: abstinência alcoólica grave. 

O paciente contido deverá ser assistido ininterruptamente por um profissional de saúde durante o período da 

contenção (avaliação a cada 30 minutos). Certificar – se de que a restrição de cada extremidade não prejudique a 

perfusão sanguínea ou cause algum tipo de lesão. Importante registrar dados vitais periodicamente.  A remoção das 

ataduras deverá seguir um esquema gradativo (tórax, membros inferiores, membros superiores) até a certificação de que 

o paciente encontra – se sedado ou não houver mais risco de agitação grave ou violência.  
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Diretrizes gerais para o uso de contenção química: 

 

O uso da contenção química deve obedecer às mesmas indicações da contenção física, a partir das seguintes 

orientações:  

 

1. É desnecessária a utilização da via endovenosa para os procedimentos de sedação em psiquiatria. A utilização da via 

oral deve ser utilizada sempre que houver cooperação do paciente. A via intra – muscular deve ser utilizada sempre que for 

necessário ação farmacológica rápida em pacientes não cooperativos. Os seguintes esquemas de medicação (VO e IM) 

são usualmente utilizados para pacientes adultos e poderão ser repetidos, após 30 minutos da primeira aplicação, caso 

não tenha havido sedação adequada do paciente: 

Medicação VO 

Clonazepam – gotas: 2,5 mg / ml (01 gota = 0,1 mg) Fazer 40 a 60 gotas VO  

+ 

Haloperidol – gotas: 2,0 mg / ml (01 gota = 0,1 mg)  Fazer 50 a 100 gotas VO   

 

Medicação IM  

Haloperidol 01 ampola IM (1ml; 5mg) + Prometazina 0 1 ampola IM (2ml; 50mg) 
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ou 

Haloperidol 01 ampola IM (1ml; 5mg) + Midazolam 01 ampola IM (3ml; 15mg) 

 

 

 

2. Em pacientes com quadro de intoxicação alcoólica há maior risco de depressão respiratória, já que o álcool exerce 

ação depressiva sobre o Sistema Nervos Central. Nestes casos a utilização de benzodiazepínicos, como o Midazolam, e 

outros agentes com grande perfil de sedação devem ser evitados. Um esquema seguro para estes casos seria: 

Haloperidol 01 ampola IM (1ml; 5mg) com repetição d a dose em 30 minutos se necessário 

 

3. São Necessários cuidados redobrados ao medicar pacientes idosos, pois são mais vulneráveis aos efeitos adversos 

dos antipsicóticos tradicionais. Nestes casos, metade da dose utilizada em adultos jovens é geralmente suficiente. 

 

4. Em crianças com quadro de agitação psicomotora grave apenas a contenção física é geralmente suficiente. O 

haloperidol deve ser evitado em pacientes com epilepsia, depressão de medula e lesões subcorticais, pelo risco 

aumentado de síndrome neuroléptica maligna. Se houver necessidade de contenção química em crianças e adolescentes 

(06 a 12 anos): 

 

Haloperidol  0,1 a 0,5 mg/kg/dia (máximo de 1,0 mg/ kg/dia) VO ou  IM   
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Orientações gerais em saúde mental para a abordagem  do SAMU:  

 

O SAMU poderá ser acionado nas seguintes circunstâncias: 

 

1. Casos sem tratamento prévio com a Equipe de Saúde Mental: 

• Agitação psicomotora severa; 

• Risco de hetero-agressividade;  

• Risco de auto- extermínio; 

• Cárcere privado; 

2. Casos com histórico de tratamento psiquiátrico pela Equipe de Saúde Mental: 

• Abandono de tratamento com precipitação de sintomas severos: quadros  delirantes e alucinatórios com risco 

eminente para o paciente ou terceiros (postura paranóide com ameaça física  e vozes de comando), além de 

situação de negligência grave (recusa a alimentação / ingestão de líquidos ou descuido de patologia clínica devido 

ao comprometimento mental); 

 

Observação Importante:  
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• Situações em que o usuário está envolvido com atividade potencialmente criminosa (roubo, invasão de residência, 

tráfico de drogas, agressão física - especialmente se houver porte de arma) deverão ser abordadas com o auxílio 

da Polícia Militar, que deverá ser acionada para acompanhar o SAMU.  

  

  

  DDIIRREETTRRIIZZEESS  PPAARRAA  AABBOORRDDAAGGEEMM  DDAA  AABBSSTTIINNÊÊNNCCIIAA  AALLCCOOÓÓLLIICCAA::  

 

Conceito : A cessação da ingestão crônica de álcool ou sua redução pode levar ao aparecimento de um conjunto de 

sinais e sintomas de desconforto definidos como Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA).  

Síndrome de Abstinência Alcoólica nível I  

Trata - se de quadro leve e moderado  e pode ser tratada a nível ambulatorial: 

Conjunto de Sinais e Sintomas Tratamento 

Orientado no tempo e no espaço  
Juízo crítico da realidade preservado 
Ansiedade leve 
Agitação psicomotora discreta 
Tremores finos de estremidades 
Sudores discreta 
Náusas sem vômitos 
Sem complicações clínicas ou psiquiátricas 

Cuidados gerais:  
Esclarecer o paciente e familiares sobre SAA 
Monitoramento por 04 semanas a cada 03 ou 05 
dias 
Contra – indicar condução de veículo 
Dieta leve e hidratação adequada VO 
Repouso relativo 
Supervisão familiar 
Encaminhar para emergência hospitalar se houver 
rebaixamento do nível de consciência e / ou 
desorientação no tempo e no espaço 
Farmacoterapia:  
Tiamina / dia: 100 mg IM nos primeiros 03 dias e 
Tiamina 300 mg VO nas 04 semanas seguintes 
Diazepam: 20 a 40 mg dia/oral divididos em três 
tomadas ou 
Lorazepam (se hepatopatia): 4 a 8 mg dia/oral 
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divididos em três tomadas por 07 dias 
A partir da segunda semana, reduzir gradativamente 
os sedativos  
 

 

 

 

Síndrome de Abstinência Alcoólica nível II  

Trata - se de quadro grave  (Delirium Tremens) que  pode ser potencialmente letal. O tratamento deverá ser efetuado a 

nível hospitalar ou em UAI, se houver estrutura técnica para tal: 

Conjunto de Sinais e Sintomas Tratamento 

Rebaixamento do nível de consciência  
Desorientação tempo - espaço 
Comprometimento do juízo crítico da realidade 
– ideação delirante 
Alucinações auditivas, visuais e táteis  
Ansiedade intensa 
Agitação psicomotora grave Tremores 
grosseiros de extremidades  
Sudorese profusa 
Vômitos 
Pode haver complicações clínicas ou 
neurológicas (investigar) 
 
 

Cuidados gerais:  
Esclarecer os familiares sobre SAA 
Dieta leve (se nível de consciência 
preservado) ou jejum (confusão mental) 
Repouso absoluto 
Realizar contenção no leito se agitação 
intensa 
Redução do estímulo áudio – visual 
Manter luzes acesas 
Monitorização rigorosa dos dados vitais, 
glicemia, eletrólitos, enzimas hepáticas e 
hidratação parenteral    
Farmacoterapia:  
Tiamina / dia: 300 mg IM nos primeiros 07 dias 
e Tiamina 300 mg VO nas 04 semanas 
seguintes. Dobrar a dose se houver suspeita 
de Síndrome de Wernicke: confusão mental, 
ataxia e nistágmo 
Diazepam: 10 a 20 mg oral de hora em hora 
até sedação leve ou 
Lorazepam (se hepatopatia): 2 a 4 mg oral de 
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hora em hora até sedação leve 
Após o período agudo, estabelecer posologia 
dos sedativos como no Nível I   
Caso haja intensa vivência delirante – 
alucinatória, utilizar Haloperidol 5 mg / dia VO 
ou IM por até 07 dias 

 

 

Cuidados com a SAA: 

O que não fazer: 

- Administrar glicose antes da aplicação da Tiamina IM 

Nos casos de intoxicação alcoólica  em pacientes usuários crônicos de álcool  a administração de Tiamina IM 30 

minutos antes da infusão de glicose também deve ser realizada. As células nervosas utilizam a Tiamina na metabolização 

da glicose. A ausência da vitamina em usuários crônicos pode desencadear a encefalopatia de Wernicke   

 

- Hidratar indiscriminadamente 

 

- Administrar Clorpromazina ou Hidantoína   

 

- Administrar Diazepam por via IM ou associado ao soro fisiológico / glicosado 

Se a via oral não for possível, aplicar injeção dir eta e lenta do Diazepam (2ml ; 10 mg) + ABD Fazer e m 02 minutos a fim de 

evitar o risco de parada respiratória    
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DDIIRREETTRRIIZZEESS  FFAARRMMAACCOOLLÓÓGGIICCAASS  PPAARRAA  AABBOORRDDAAGGEEMM  DDAA  AABBSSTTIINNÊÊNNCCIIAA  //  IINNTTOOXXIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDRROOGGAASS  IILLÍÍCCIITTAASS  

  

  

BBEENNZZOODDIIAAZZEEPPÍÍNNIICCOOSS  ((AANNSSIIOOLLÍÍTTIICCOOSS  EE  HHIIPPNNÓÓTTIICCOOSS))  

LLoorraazzeeppaann  ((LLoorraaxx  --  MMeessmmeerriinn))  --    22  mmgg  --  aattéé  1100  mmgg//ddiiaa  VVOO..  

DDiiaazzeeppaann  ((DDiieemmppaaxx))  --  55  ee  1100  mmgg  --  aattéé  3300  mmgg//ddiiaa  VVOO..  

NNiittrraazzeeppaann  ((SSoonneebboomm))  --  55  mmgg  --  aattéé  1100  mmgg//ddiiaa  VVOO..  

  

AANNTTIICCOONNVVUULLSSIIVVAANNTTEE  EE  EESSTTAABBIILLIIZZAADDOORR  DDOO  HHUUMMOORR  

CCaarrbbaammaazzeeppiinnaa  ((TTeeggrreettooll))  --  220000  mmgg  --  uussaa--ssee  ddee  220000  aa  880000  mmgg//ddiiaa  ddee  88//88    oouu  ddee  1122//1122  hhoorraass  VVOO..  

 

ANTIPSICÓTICOS FENOTIAZINAS (AÇÃO PREDOMINANTEMENTE  SEDATIVA):  

CClloorrpprroommaazziinnaa  --  2255  ee  110000  mmgg  //  ggoottaass  ((11  ggoottaa  ==  11  mmgg))  --  aattéé  110000  mmgg//ddiiaa  VVOO..  

LLeevvoommeepprroommaazziinnaa  --  2255  ee  110000  mmgg,,  ggoottaass  ((11  ggoottaa  ==  11  mmgg))  --  aattéé  110000  mmgg//ddiiaa  VVOO..  

  

ANTIPSICÓTICOS BUTIROFENONAS (AÇÃO PREDOMINANTEMENT E ANTIPSICÓTICA):   

HHaallooppeerriiddooll  --  55  mmgg  --  eennttrree  55  aa  1100  mmgg//ddiiaa  VVOO  oouu  IIMM..  
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DDrrooggaa  MMeeddiiccaaççããoo  uutt ii ll iizzaaddaa  

CANNABIS  BBeennzzooddiiaazzeeppíínniiccooss  oouu  ffeennoottiiaazziinnaass  eemm  bbaaiixxaass  

ddoossee  ccoommoo  aannssiioollííttiiccooss  

CCaarrbbaammaazzeeppiinnaa  ppaarraa  eevviittaarr  aa  ““ffiissssuurraa””  ee  ccoonntteerr  

aa  iimmppuullssiivviiddaaddee  

  

CCOOCCAAÍÍNNAA  EE  CCRRAACCKK  BBeennzzooddiiaazzeeppíínniiccooss  oouu  ffeennoottiiaazziinnaass  

((pprreeffeerreenncciiaallmmeennttee))  ccoommoo  aannssiioollííttiiccooss  

CCaarrbbaammaazzeeppiinnaa  ccoommoo  aannttiiccoonnvvuullssiivvaannttee  

HHaallooppeerriiddooll    nnaa  ccoonntteennççããoo  ddee  qquuaaddrrooss  mmaaiiss  

iinntteennssooss  oouu  qquuaannddoo  hhoouuvveerr  pprreesseennççaa  ddee  

aattiivviiddaaddee  ddeelliirraannttee//aalluucciinnaattóórriiaa..  

  

LLSSDD,,  OOPPIIÓÓIIDDEESS  EE  CCHHÁÁSS  BBeennzzooddiiaazzeeppíínniiccooss  oouu  ffeennoottiiaazziinnaass  ccoommoo  

aannssiioollííttiiccooss  

HHaallooppeerriiddooll  ccoommoo  ccoonntteennççããoo  oouu  qquuaannddoo  

hhoouuvveerr  aattiivviiddaaddee  ddeelliirraannttee//aalluucciinnaattóórriiaa  

Naloxona (não padronizado) – antídoto à 
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intoxicação por heroína de utilização hospitalar 

  

DERIVADOS DO BENZENO: TINNER E 

OUTROS SOLVENTES  

CCaarrbbaammaazzeeppiinnaa  ccoommoo  aannttiiccoonnvvuullssiivvaannttee    

HHaallooppeerriiddooll  nnaa  pprreesseennççaa  ddee  aaggiittaaççããoo  oouu  

aattiivviiddaaddee  ddeelliirraannttee//aalluucciinnaattóórriiaa  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

DIAGRAMA  DE TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS 

Superintendência 
Anti-Drogas e Rede de 

Suporte Social 

Usuário em Tratamento 
ambulatorial na 

Unidade Básica de Saúde,ou 
Unidade de Saúde da família 

 Comorbidades 
psiquiátricas ? 

Comorbidades 
clínicas graves? 

Interconsultas 
nos Cersam’s 

Encaminhar 
para Unidade 

de Atendimento 
Imediato 
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P R E F E I T U R A  M U N I C IP A L  D E  B E T IM  
S E C R E T A R IA  M U N IC IP A L  D E  S A Ú D E   

S U P E R IT E N D Ê N C I A  A N T ID R O G A S  
D I R E T O R IA  O P E R A C IO N A L   

 

         

  

 
 

FICHA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. 
 

NOME:_________________________________________________________________________ SEXO: _____ IDADE: ___________ 
 

END.: ________________________________________________________________________________ TEL.: _________________ 
 

ESCOLARIDADE: ________________________ PROFISSÃO: _____________________________ EST. CIVIL: _________________ 
 

PPEERRGGUUNNTTAASS--GGUUIIAA  PPAARRAA  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  UUSSOO  DDEE  SSUUBBSSTTÂÂNNCCIIAASS  PPSSIICCOOAATTIIVVAASS  

 
ÁLCOOL : Você tem o hábito de beber? (sim/não)_________; Quando foi a última vez? (data) ______________; Com que freqüência você 

bebe? (diária/semanal/ocasional) ______________________; Quantas doses você consome em um dia típico de beber? (1 dose = 1 lata de 

cerveja = 1 copo de vinho = 1 medidor de destilado) _________________________ 

CCAAGGEE  ––  qquueesstt iioonnáárriioo  ddee  tt rr iiaaggeemm  ppaarraa  ddeetteeccççããoo  ddee  bbeebbeeddoorreess  ddee  rr iissccoo  Não Sim 

Já sentiu que deveria diminuir a bebida ou parar de beber? 0 1 

As pessoas o (a) aborrecem porque criticam o seu modo de beber? 0 1 

Sente-se culpado (a) (chateado consigo mesmo) pela maneira como costuma beber? 0 1 

Tem bebido logo pela manhã para poder iniciar seu dia ou para melhorar da ressaca? 0 1 

(Obs.: 2 respostas positivas nas perguntas do CAGE são indicativas de bebedor problema e recomendam investigação aprofundada) 
 
TABACO:  Você fuma? (sim/não) _______; Quantos cigarros por dia? _____; Há quantos anos é fumante? ______; Quanto tempo, após acordar, 

demora para fumar o primeiro cigarro? ___________________; Já tentou  parar? _______ 

((OObbss..::  FFuummaanntteess  ddee  mmaaiiss  ddee  2200  cciiggaarrrrooss//ddiiaa  ee  qquuee  ffuummaamm  oo  11oo  cciiggaarrrroo  ddoo  ddiiaa  ccoomm  mmeennooss  ddee  1100  mmiinnuuttooss,,  ssããoo  ccaannddiiddaattooss  aa  ssuuppoorrttee  mmeeddiiccaammeennttoossoo  

nnaa  tteennttaattiivvaa  ddee  ppaarraarr  ddee  ffuummaarr))  

QQUUAADDRROO  DDEE  AANNOOTTAAÇÇÃÃOO  SSOOBBRREE  UUSSOO  DDEE  OOUUTTRRAASS  DDRROOGGAASS  

DROGA IDADE INÍCIO ÚLTIMO USO FREQÜÊNCIA TIPO/QUANT. OBS. 

      
      

ANEXO-II  
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