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   Recomendações sobre o 

atendimento, instrumentos e 
ferramentas do PSICÓLOGO no 
trabalho dos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF)  

Introdução  

O NASF foi instituído com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
Atenção Primária, por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da 
capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em 
termos clínicos quanto sanitários. 

Apesar de tratar-se de apoio especializado, os NASF fazem parte da Atenção Primária à 
Saúde e seu acesso deve se dar a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com 
as equipes da Estratégia Saúde da Família a fim de fortalecer a responsabilidade das equipes 
de Atenção Primária e a coordenação do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde. 

O apoio matricial é uma intervenção pedagógico-terapêutica onde o compartilhamento de 
saberes, práticas, experiências tem como objetivo a Formação e Educação Permanente dos 
profissionais que dele participam. Além disso, há a responsabilização partilhada do cuidado, o 
que permite melhora na qualidade da assistência e na organização e facilitação dos fluxos da 
rede assistencial em seus diferentes níveis de complexidade. Há também uma contribuição 
para o raciocínio e o exercício da clínica, buscando compreender o sujeito integralmente, 
inserido dentro de seu contexto social e estimulando sua participação na construção do 
cuidado. 

 
As ações do psicólogo na Atenção Primária fundamentam-se no conhecimento 

epidemiológico, demográfico, social, na identificação dos problemas de saúde mais 
prevalentes da população e, de forma específica, sobre a prevenção, atendimento, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação das diferentes formas de sofrimentos mentais.  

 
É importante salientar que a ação do psicólogo no NASF não deve caracterizar-se como 

as práticas operadas nos ambulatórios tradicionais. O acesso dos usuários às atividades do 
psicólogo deve ser regulado pela equipe de referência mediante discussão do caso e 
atendimento individual compartilhado1. O espaço preferencial para que as discussões 

                                                           
1
 Atendimento individual compartilhado: realizado conjuntamente entre o profissional NASF e, no 

mínimo, um membro da equipe vinculada.   
No contexto de trabalho do Nasf, o atendimento ou consulta individual compartilhada constituem ótima 
ocasião para um contato pessoal entre equipe de apoio e usuário, oportunizando momentos de 
discussão sobre o caso antes e após o atendimento. Durante a consulta, normalmente estarão presentes 
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aconteçam é a reunião de equipe, onde deve ter participação de pelo menos um profissional 
do NASF, ou diretamente com o profissional de referência da equipe, quando urgente e 
sempre que necessário. A fim de dar maior celeridade ao processo, recomenda-se que a 
agenda para atendimento individual compartilhado com o psicólogo seja liberada para 
marcação pelo profissional médico e enfermeiro da equipe de referência. É importante 
ressaltar que a discussão do caso deve sempre preceder o atendimento compartilhado.  

A discussão de caso e o Atendimento Individual Compartilhado são instrumentos 
importantes do trabalho conjunto entre NASF e eSF, pois parte-se da compreensão que um 
dos objetivos do trabalho é ajudar os profissionais da APS a desenvolver competências no 
atendimento dos casos de saúde mental. Para desenvolver habilidades e atitudes, para além 
dos conhecimentos necessários para a realização do exame psíquico, da abordagem 
diagnóstica e terapêutica, faz-se necessário realizar os atendimentos de modo conjunto, 
partilhando inclusive a construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS). 

Na discussão dos casos, serão decididas, de forma compartilhada, as questões 
referentes aos critérios que nortearão a avaliação, o acompanhamento, a alta, a reavaliação e 
o acionamento nos casos de urgência; ao tipo de ferramenta e materiais/adaptações a serem 
utilizadas no manejo do caso; a possibilidade de elaboração de um Projeto Terapêutico 
Singular (PTS). A proposta é que mediante a discussão de um caso específico, planos 
terapêuticos individuais e coletivos possam ser traçados, protocolos validados e o espaço da 
reunião de equipe seja um dispositivo de educação permanente, ampliando assim o escopo de 
cuidado da Atenção Primária. 

Já os atendimentos individuais compartilhados devem ser realizados como forma de 
primeiro contato entre profissional matriciador e usuário, sem, contudo, se limitar a isso. Esses 
são espaços privilegiados para troca de saberes, onde o conhecimento específico de cada 
profissional coloca-se em ato, ampliando métodos de abordagem e manejo de cada caso. É 
importante ressaltar que o psicólogo matriciador também é responsável pela assistência e 
cuidado ao usuário. 

Quanto ao compartilhamento do cuidado do usuário com outros pontos de atenção, 
ressalta-se que a decisão seja tomada pela equipe de Atenção Primária, juntamente com o 
NASF, e orientada por uma classificação de risco e vulnerabilidade em que o tripé 
periodicidade/frequência, gravidade e acessibilidade seja considerado.  Sendo assim, a 
capacidade de deslocamento do usuário, gravidade do caso, exigência de atendimento 
ambulatorial frequente, situação clínica, presença ou não de uma rede de apoio ou de um 
cuidador, grau de acessibilidade, posse de benefício e o prognóstico do caso são parâmetros 
de relevância nas discussões, caso se confirme a necessidade de assistência em outro nível de 
complexidade.  

Nesse sentido, cabe lembrar que o usuário deverá ser referenciado para os demais 
pontos de atenção à saúde por meio do Sistema de Regulação (SISREG). A emissão de laudos, 
pareceres, relatórios e de atestado, a fim de qualificar o itinerário terapêutico do paciente, é 
de responsabilidade do psicólogo em conjunto com a equipe de referência de Atenção 
Primária. 

Para os casos de usuários que estão aguardando regulação no SISREG, o psicólogo, em 
conjunto com as equipes e Responsáveis Técnicos (RT), deverá analisar criticamente as filas de 
espera das consultas e procedimentos abaixo descritos a fim de viabilizar os atendimentos e 
reduzir possíveis demandas reprimidas. As listas descritas abaixo se configuram como a lista 
mínima de consultas e procedimentos que deverão estar sob a gestão compartilhada do 

                                                                                                                                                                          
ao menos um integrante da equipe de Saúde da Família e um do núcleo de apoio, além do paciente ou 
seus familiares. A configuração do cenário da consulta dependerá de sua finalidade. Esta modalidade de 
atendimento pode ser considerada uma das intervenções mais frequentes na rotina de trabalho de um 
profissional do NASF (BRASIL, 2014).  



psicólogo e equipe de referência. No entanto, as equipes poderão incluir outras listas para 
avaliação e manejo. 
 
Figura 1. Lista de consultas e procedimentos regulados no SISREG para gestão do psicólogo 
em conjunto com psiquiatra do NASF (quando houver) e equipe de Saúde da Família: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressalta-se que o sistema de regulação é dinâmico e, portanto, psicólogo do NASF e equipe de 
referência devem estar sempre atentos às atualizações referentes às filas de espera a fim de 
proporcionar uma gestão de listas eficiente. 

 

Objetivo  

Estabelecer parâmetros para a atuação dos médicos psicólogos atuantes no NASF de acordo 
com condições e agravos mais prevalentes na APS. 
 
Escopo do trabalho 
O escopo de trabalho do NASF deve estar organizado prevendo ações técnico-pedagógicas, 
sociossanitárias e clínico assistenciais, podendo ser desenvolvidas na própria unidade ou em 
espaços comunitários do território. 
 
Ações Técnico-Pedagógicas 
 
O desenvolvimento de ações técnico-pedagógicas visa aprimorar competências e promover a 
educação permanente sobre temas relevantes para as equipes (demanda explícita ou 
percebida/pactuada). A elaboração e o planejamento das ações devem ser realizados no turno 
de Análise e Planejamento (Agenda Padrão do NASF – ofício de Diretrizes do NASF do 
município do Rio de Janeiro) e sua execução deve estar inserida no processo de trabalho das 
equipes.   
De forma abrangente, são consideradas ações técnico-pedagógicas: 

 Elaboração de materiais de apoio técnico como cartilhas, folder, instrutivos. 
 Realização de ações de cunho formativo, voltadas para necessidades identificadas no 

território.  
 
Ações clínico-assistenciais 
 
Toda ação direcionada diretamente à população e seja da área de saber do profissional é 
clínico-assistencial. São desenvolvidas através de atendimentos individuais específicos e 
compartilhados, grupos e visita domiciliar. 

 
 
 
 

Consulta em Psiquiatria 
Consulta em Psiquiatria Infanto Juvenil 
Consulta em Neurologia Pediátrica 
Consulta em Neurologia Demência 
Consulta em Saúde Mental 
Consulta em Saúde Mental Infanto Juvenil 
 
 
 
 
 



Atividades previstas  
 
Gerais 
 Atividade coletiva na unidade de saúde e nos equipamentos sociais do território; 
 Atendimento individual (compartilhado e específico); 
 Visita domiciliar (compartilhada e específica); 
 Reunião de equipe NASF; 
 Elaborar materiais técnicos voltados para as necessidades das equipes; 
 Participação na reunião de equipe de Saúde da Família; 
 Elaboração de pareceres técnicos especializados e laudos, sempre que solicitados; 
 Elaboração de cartilhas que auxiliem e orientem os usuários e cuidadores quanto ao cuidado 

a ser realizado; 
 Contribuição para o aprimoramento de outros profissionais de saúde visando autonomia da 

equipe para o cuidado;  
 Orientação de estágios e participação de programas de treinamento em serviço; 
 Realizar articulação intersetorial; 
 Realizar diagnóstico situacional e epidemiológico do território;  
 Realizar atividades de Promoção da Saúde; 
 Apoiar as equipes na gestão das listas; 
 
 
Específicas 
 
 Realizar avaliação, orientação e intervenção psicológica individual e grupal. 
 Qualificar as eSF na identificação de sofrimento psíquico associado ao processo de 

adoecimento. 
 Apoio às equipes no manejo de transtornos mentais comuns (depressão, ansiedade e 

sintomas somatoformes). 
 Apoio aos cuidadores de usuários com transtornos mentais, deficiência, vítimas de violência. 
 Discussão de casos clínicos com equipes de Saúde da Família, CAPS/CAPSi/CAPSad e 

ambulatórios.  
 Acompanhamento de usuários que realizam uso crônico de benzodiazepínico. 
 Acompanhar usuários com transtornos mentais moderado a grave, em acompanhamento em 

ambulatórios, CAPS, CAPSi, CAPSad ou que estejam estáveis seja pelo uso da medicação, seja 
por outras ofertas terapêuticas. 

 Referenciar aos CAPS/CAPSi/CAPSad, ambulatório ou hospital os casos de saúde mental que, 
pela sua complexidade, estejam fora do escopo de atuação da APS. 

 Qualificar as equipes na abordagem dos problemas da infância e adolescência. 
 Qualificar as eSF os aspectos psicossociais da saúde do idoso. 
 Apoiar as equipes no manejo dos casos de uso abusivo e dependência de álcool e outras 

drogas, acompanhando através de grupos, atendimentos individuais específicos e 
compartilhados ou visita domiciliar, quando necessário. 

 Apoiar as equipes nos casos de desintoxicação alcóolica e na promoção de estratégias de 
redução de danos. 

 Realizar atendimento a vítimas de violência. 
 Apoiar as equipes no manejo de situações de crise. 
 Apoiar as equipes no planejamento e realização de atividades do PSE. 
 Realizar ações nas Escolas. 
 Trabalhar com as equipes prevenção e risco de suicídio. 
 Identificar e apoiar as eSF nos aspectos que envolvem dificuldade de adesão ao tratamento. 
 Apoiar as equipes e realizar notificações sempre que necessário. 
 Emitir laudo e parecer psicológico  



 Estabelecer e/ou divulgar os critérios de avaliação clínica e psicossocial; 
 Apoiar as equipes na condução dos casos de difícil manejo e com dificuldade de adesão ao 

tratamento; 

 
 

Condições e agravos 
 
No apêndice I estão apresentadas as principais condições e agravos, por ciclo de vida, 
trabalhados pelos profissionais psicólogos. Entretanto, outras condições e agravos que possam 
ser manejados pelo NASF devem ser avaliados e considerados pelo profissional a fim de 
esgotar as possibilidades terapêuticas no âmbito da Atenção Primária à Saúde.  



1. Eixo Atenção Psicossocial 

Tema 1: Infância e Adolescência (principais problemas com relação à atenção psicossocial da saúde da criança e adolescente) 

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária (quando encaminhar) Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Queixas de TDAH e outras 
dificuldades escolares 
(dislalia, dislexia, problemas 
de aprendizagem, bullying, 
etc) 

Realizar trabalho com professores nas escolas 
(participação em Conselhos de Classe, reuniões 
internas, etc); trabalhar questões da medicalização da 
infância, problematizando diagnósticos precipitados, 
taxativos, junto às equipes, família e escolas; construir 
cartilhas temáticas; discussão de caso junto às 
equipes e outros atores que forem necessários;  

Realizar diagnóstico ampliado dos fatores 
psicossociais que podem estar relacionados ao 
comportamento; Manejo dos casos através de 
atendimento Específico com abordagem 
familiar; Grupo de pais e responsáveis; Terapia 
de Grupo (de crianças e de adolescentes), 
Atendimento Compartilhado (com médico 
e/ou fonoaudiólogo) ; Apoiar as eSF no 
diagnóstico diferencial; Construção de PTS; 
Elaboração de relatório/laudo psicológico. 

Quando houver necessidade de avaliação específica 
por profissional que não compõe a equipe NASF. 
Casos moderados e que requerem acompanhamento 
regular devem ser encaminhados para os 
ambulatórios de Saúde Mental e outras 
especialidades via SISREG pelo médico da equipe. 
Casos complexos que apresentem sintomas e 
prejuízos nas atividades cotidianas e relações sociais 
e que necessitem de cuidado regular intensivo 
devem ser encaminhados para o CAPSi.  

Hipótese diagnóstica de 
Transtorno do Espectro 
Autista e Psicose 

Educação Permanente sobre a abordagem clínica 
relacionada à criança e ao adolescente e fluxos de 
acompanhamento na rede, incluindo recursos 
intersetoriais.  

Apoiar as eSF no diagnóstico diferencial; 
Abordagem familiar e orientações a partir da 
avaliação dos casos, que embasará seu 
compartilhamento com o CAPSi; Suporte na 
elaboração de PTS; Atendimento individual 
compartilhado;  

Todos os casos com hipótese diagnóstica de autismo 
e psicose devem ser compartilhados com o CAPSi. 
Nos casos de auto e hetero agressividade, ideação 
suicida, ideação delirante, que produza risco para si 
e/ou para outros, deve-se contactar o CAPSi de 
referência para discutir o caso e, se necessário, 
acionar o médico da equipe SF para avaliar a 
necessidade de solicitar vaga zero, via plataforma de 
ambulâncias.  

Criança/adolescente com 
deficiência  

Educação Permanente sobre a abordagem dos 
aspectos psíquicos relacionados aos 
comprometimentos causados pela deficiência; 
discussão de caso em reunião de equipe; articulação 
intersetorial, sempre que necessário; ações de 
Educação Permanente voltada para a Inclusão e 
acessibilidade (na Unidade de Saúde, na comunidade, 
na escola, família, etc) 

Apoiar as eSF no diagnóstico e classificação de 
deficiência intelectual; Ofertar cuidado em 
Saúde Mental para pais e responsáveis, 
individual ou em grupo; identificar e 
acompanhar os casos que apresentem 
sofrimento psíquico relacionado aos 
comprometimentos causados pela deficiência  

Centro Especializado em Reabilitação (CER - 
regulação via SISREG): crianças com deficiência que 
necessitem de cuidados mais intensivos, regulares e 
protetização.   



Bebê de Risco 
(prematuridade, baixo peso 
ao nascer e triagem 
neonatal alterada) 

 
 
Trabalhar junto às equipes os aspectos do sofrimento 
psíquico que podem estar relacionados ao cuidado ao 
bebê de risco; estimular espaços de discussão e 
construção do manejo da estimulação 
precoce; qualificar as equipes de SF na identificação 
de sinais, sintomas e comportamentos que apontam 
para possíveis problemas emocionais de interação e 
comunicação  na relação mãe/pai/bebê e entre os 
cuidadores e a criança até cinco anos, e auxílio para a 
intervenção em saúde mental por meio de discussão 
de casos, orientações, consulta conjunta, entre 
outros; 
 
 

Apoio à puérpera e/ou à família em casos que 
se identifique fragilidade ou sofrimento 
psíquico relacionado ao cuidado com o bebê.  

Não se Aplica 

Saúde na Escola 

 
 
 
 
Análise dos encaminhamentos e demandas das 
escolas do território; realizar ações nas escolas de 
maneira dialogada com a análise estruturada dos 
encaminhamentos para a unidade mais frequentes; 
reuniões temáticas com professores e direção; 
articulação com equipe PROINAPE; planejar e 
executar junto com as equipes e escola, ações 
educativas com os adolescentes com temas relativos à 
saúde mental e violências (exemplos: automutilação, 
prevenção do suicídio, álcool e outras drogas, gênero 
e sexualidade, etc) 
 
 
 

Identificar, acolher a necessidade de 
acompanhamento e encaminhar para a 
unidade de referência quando a criança ou 
adolescente não fizer parte do território 
adscrito; Articulação com outros serviços como 
CAPSi e ambulatórios para retaguarda nos 
casos identificados pela equipe como 
pertinentes ao encaminhamento . 

CAPSi e ambulatórios: Autismo, psicose infantil, 
depressão infantil, abuso e/ou dependência de 
drogas;  
 
Centro Especializado em Reabilitação: todos os tipos 
de deficiências  

Tema 1.2: Idoso principais problemas com relação à atenção psicossocial da saúde do idoso 

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 



Aspectos da Comunicação e 
Avaliação Cognitiva 
(Demência e outras 
patologias orgânicas) 

Trabalhar com as equipes os aspectos da comunicação 
e cognição da pessoa idosa - fatores de risco a serem 
observados: prejuízos na linguagem, na memória, 
orientação espacial e temporal, raciocínio, juízo, etc; 
apoiar e qualificar junto aos profissionais da equipe a 
regulação para especialidades (conforme Guia de 
referência rápida do NASF no apoio à regulação e 
protocolos clínicos e de regulação da SMS, disponível 
na plataforma SUBPAV (www.subpav.org)  

Apoio diagnóstico com avaliação do estado 
mental e cognitivo quando necessário; realizar 
atendimento individual específico e 
compartilhado para fim diagnóstico, 
observando se os déficits são discretos, 
isolados, estáveis ao longo do tempo e se 
provocam impacto na vida cotidiana do idoso. 
Orientar familiares e/ou cuidadores na 
abordagem do idoso com prejuízos cognitivos 
ou de comunicação.  

Casos que apresentem um ou mais fatores de risco 
no processo de avaliação cognitiva em que sejam 
necessários exames complementares e avaliação 
especializada. 

Alterações no 
Humor/Comportamento 
(depressão, ansiedade, e 
outros) 

Utilizar nos espaços de Educação Permanente 
existentes na Unidade, nas reuniões de equipe ou em 
momentos de discussão de casos, materiais técnicos 
(Guia de Referência Rápida SMSRJ Depressão, 
cartilhas, manuais, Cadernos de Atenção Básica/MS, 
etc, disponível na plataforma SUBPAV 
(www.subpav.org); que contribuam para a 
identificação de sinais e sintomas de depressão e 
ansiedade, de fatores de risco para o isolamento 
social, de sinais de declínio das atividades produtivas, 
recreativas e/ou sociais, dos prejuízos causados pelo 
abuso de benzodiazepínicos e alternativas possíveis 
ao uso; trabalhar com as equipes os aspectos 
psicossociais, simbólicos e de representação 
social relacionados ao envelhecer e o como isso pode 
afetar a saúde mental do idoso;  

Realizar atendimento individual compartilhado 
para apoio no diagnóstico diferencial; realizar 
atendimento individual específico para 
acompanhamento de casos leves e moderados 
com alterações no humor ou comportamento; 
realizar grupo terapêutico quando o evento 
tiver magnitude/relevância no território; 
Construir, em parceria com equipe e usuário, 
Projeto Terapêutico Singular e, sempre que 
necessário e possível, envolver a família; 
realizar Visita Domiciliar sempre que o usuário 
não puder sair de casa por restrição física ou 
mental;  Estimular e apoiar a oferta de grupos 
de convivência; participar, quando solicitado, 
das ofertas terapêuticas coletivas já existentes 
na unidade ou no território, que tenham a 
participação de idosos; Realizar abordagem 
familiar quando for observada necessidade de 
mediação de conflitos, negligência, abandono 
ou dificuldades no cuidado do idoso com 
alterações no Humor/Comportamento. 

Encaminhamento para ambulatório de saúde mental 
quando for observada necessidade de 
acompanhamento regular. Articulação com CAPS 
para casos que envolvam comorbidades ou prejuízo 
psicossocial severo  



Uso/Abuso de 
Benzodiazepínicos 

Realizar, junto ao farmacêutico da unidade e/ou 
NASF, o levantamento dos usuários que fazem uso 
crônico de benzodiazepínicos a fim de planejar  
intervenções para desmedicalização desses usuários; 
atividades de educação permanente sobre 
medicalização do sofrimento; construir junto com as 
eSF os critérios para prescrição, estratégias de 
desmedicalização e redução de danos.  

Oferta de grupos com orientação para a 
desmedicalização; atendimento individual 
compartilhado para fins de apoio diagnóstico e 
acolhimento terapêutico; atendimento 
individual específico para casos mais crônicos e 
quando pactuado na elaboração do PTS; 
elaboração de PTS em conjunto com equipe, 
usuário e família (sempre que possível); 
trabalhar a questão da dependência dessa 
classe de medicamento junto à população, 
aproveitando os grupos já existentes; 

Casos de dependência grave, de difícil manejo na 
APS, compartilhar o caso com o CAPS ad de 
referência do território.   

Negligência 

Notificar junto com as equipes os casos de violência; 
Qualificar as equipes, por meio das Diretrizes de 
Saúde Mental e Violência da SMSRJ, na identificação e 
na abordagem dos tipos de violência contra a pessoa 
idosa, os riscos psicossociais e as vulnerabilidades 
para a violência; preparar materiais técnicos para 
qualificar os profissionais no acolhimento, abordagem 
e vigilância dos casos de violência.  

Realizar Visitas Domiciliares, atendimento 
individual específico e compartilhado, em 
conjunto com a equipe de referência e/ou com 
os dispositivos da rede envolvidos na proteção 
ao idoso, sempre que necessário. Realizar 
abordagem familiar e, quando necessário, 
envolver pessoas que participem do cotidiano 
do idoso (vizinhos, pessoas do território, 
cuidadores, estabelecimentos comerciais, 
entre outros);  

Articulação com dispositivos da assistência social 
(principalmente CREAS ) em casos que envolvam 

qualquer tipo de vulnerabilidade social e/ou familiar;  

Violência Sexual  

Violência física 

Violência Psicológica 

Violência Patrimonial 

Abandono 

Tema 1.3: Sofrimentos / Transtornos mentais comuns 

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Depressão 

Qualificar, por meio da Educação Permanente, a 
equipe técnica de referência quanto os critérios para 

diagnóstico dos transtornos mentais comuns, 
auxiliando os profissionais na construção de recursos 

para diferenciar transtornos mentais como a 

Atendimento Individual Compartilhado e Visita  
domiciliar para avaliação psicossocial e do 

nível de complexidade, e para traçar planos 
terapêuticos; atendimento individual 

específico para os casos avaliados em conjunto 

Casos de transtorno mentais comuns que 
necessitem de acompanhamento psicoterapêutico 

contínuo podem ser encaminhados para 
acompanhamento em ambulatório. Se o caso for 

grave, havendo comorbidade ou prejuízo 



Transtornos Ansiosos (TAG, 
TEPT e Pânico) 

depressão, de situações emocionais, decorrentes de 
vivências (como perdas e luto) evitando 

psicopatologizar a vida; Utilizar nos espaços de 
Educação Permanente existentes na Unidade, nas 

reuniões de equipe ou em momentos de discussão de 
casos, materiais técnicos (Guia de Referência Rápida 
sobre Depressão, Guia de Referência Rápida sobre 

Abordagem e Risco para Suicídio, Cadernos de 
Atenção Básica, etc, disponível na plataforma SUBPAV 

(www.subpav.org); que contribuam para a 
identificação de sinais e sintomas de depressão e 

ansiedade, e que abordem a questão dos sintomas 
somatoformes e do sofrimento difuso; qualificar os 

espaços de acolhimento e escuta ativa para usuários e 
profissionais acerca de queixas somáticas 

inespecíficas e as diferentes manifestações do 
sofrimento, considerando as especificidades culturais 
e sociais; qualificar as equipes no uso de técnicas de 

respiração para o controle dos transtornos ansiosos e 
crises de pânico; qualificar as equipes no uso da 

ferramenta da Intervenção Interpessoal Breve (IIB) a 
fim de proporcionar métodos de abordagem que 

demonstram ter resultados na APS;  

com a equipe e que necessitem de 
acompanhamento psicológico; oferta de grupo 
terapêutico (sugere-se o uso da metodologia 

da Intervenção Interpessoal Breve).     

psicossocial significativo, deverá ser avaliado junto à 
equipe a necessidade de articulação e 

encaminhamento para o CAPS. 

Queixas Somáticas sem 
explicação médica  

Tema 1.4: Transtornos Mentais Graves 

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Esquizofrenia e outras 
psicoses 

Qualificar o atendimento às pessoas com Transtorno 
Mental Grave promovendo a humanização da atenção 

através de uma postura acolhedora,  envolvendo a 
família no tratamento e favorecendo a reinserção 

psicossocial; Promover ações de educação 
permanente voltadas para a desmistificação da 

loucura, desconstrução do estigma e promoção da 
autonomia; elaborar materiais informativos que 

abordem questões do movimento antimanicomial e 
do cuidado de base territorial; qualificar as eSF na 
identificação dos casos graves do território e para 

Identificação junto às eSF apoiadas dos casos 
graves do território para construção desta lista 
e cogestão dos casos com elaboração de PTS 
em conjunto com a eSF, usuário e família, e 
CAPS ou outro dispositivo de Saúde Mental 

frequentado pelo usuário, para todos os casos 
graves do território; Atendimento Individual 

Compartilhado para realização de diagnóstico 
diferencial, consultas de acompanhamento; 

Visita Domiciliar, Atendimento Individual 
específico na frequência pactuada junto à 

CAPS: Transtornos mentais severos e persistentes, 
com grave comprometimento psicossocial; 

Transtornos mentais de humor e depressivos graves, 
Transtornos mentais com sintomas psicóticos, 

incluindo a Esquizofrenia. Trata-se de casos que 
apresentam maior risco para si e para outros cujos 
quadros clínicos podem aparecer sintomas graves.  

Transtornos de 
Personalidade 



Múltiplas Internações 
Psiquiátricas 

construção da Lista dos casos de Transtorno Mental 
grave das eSF (sem esquecer dos casos que não 
chegam aos equipamentos de saúde e que mais 
necessitam, como aqueles em cárcere privado e 

extremo isolamento social). 

equipe;  Atendimento em Grupo e atividades 
coletivas realizadas em parceria com outros 

equipamentos do território; grupos 
terapêuticos para usuários e famílias; auxiliar 
a eSF na avaliação e manejo da crise;   realizar 

ações intersetoriais que promovam a 
reinserção psicossocial; 

Tema 1.5: Suicídio 

Condições e Agravos 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Risco de Suicídio e 
intervenções preventivas 

Realizar ações de educação permanente com as 
equipes de APS sobre o tema do suicídio e 
intervenções preventivas (exemplo: utilização de 
dados epidemiológicos, mitos e verdades sobre 
suicídio, critérios para avaliar gravidade, 
dentre outros); Qualificar as equipes na identificação, 
avaliação da gravidade e abordagem das pessoas em 
risco para suicídio, utilizando o Guia de Referência 
Rápida Avaliação do Risco de Suicídio e sua 
prevenção, disponível na plataforma SUBPAV 
(www.subpav.org); Realizar ações de educação 
permanente com a equipe de APS sobre a notificação 
de violência autoprovocada; Realizar ações de 
educação permanente sobre a ferramenta da 
intervenção interpessoal breve, já que esta tem 
grande potencial na realidade dos profissionais da APS 
e com evidências de que auxilia nos caso de risco de 
suicídio.  

Realizar avaliação do risco de suicídio. Para 
avaliar a gravidade é importante saber se a 
pessoa: 1) Pensa em suicídio como 
possibilidade; 2) Planeja alguma forma de 
realizá-lo; 3) Tem acesso aos planos; 4) Tem 
história de tentativas anteriores de suicídio; 5) 
Possui razões para viver; Apoiar e oferecer 
suporte para a equipe nos casos da perda de 
um paciente; Realizar atendimento a familiares 
de pacientes em risco de suicídio ou que 
passaram pelo processo da perda; Elaborar 
Projeto Terapêutico Singular (PTS), junto com a 
eSF, para os pacientes com risco de suicídio, 
para os casos de pacientes com tentativas de 
suicídio anteriores ou com histórico de 
depressão (moderada e grave);  Em caso de 
Transtorno Psicótico Puerperal, auxiliar a 
equipe de APS na avaliação dos riscos e nos 
encaminhamentos necessários; Discutir o caso 
nas supervisões de território da saúde mental 
e demais espaços potenciais; Durante o 
atendimento de pacientes em risco de suicídio, 
buscar, junto com a eSF, suporte dos familiares 
e/ou pessoas próximas para garantir o 
monitoramento do indivíduo enquanto 
persistir o risco; Apoiar a equipe na articulação 
do trabalho territorial com os dispositivos da 
saúde mental, como os CAPS;  Quando houver 
tentativa de suicídio, realizar notificação 
compulsória imediata, através da Ficha de 
Notificação de Violência Interpessoal 

Com planos de cometer suicídio, com acesso aos 
planos e emergência por comorbidade psiquiátrica, 
(ideação suicida e sinais de: envenenamento, 
intoxicação ou abstinência de drogas, delirium): 
acionar o médico da equipe para avaliar o paciente 
para solicitar Vaga Zero, via plataforma de 
ambulâncias. 

Com sintomas depressivos graves e com planos de 
cometer suicídio: avaliação imediata, junto com o 
médico da eSF, da necessidade de internação ou 
acompanhamento intensivo em CAPS;     

Os casos de transtorno psicótico puerperal que 
apresentem riscos, como de suicídio ou infanticídio, 
avaliar junto com a equipe a necessidade de 
encaminhar para um serviço especializado ou se há a 
necessidade de encaminhamento para Vaga Zero, 
pelo médico.  
 



Autoprovocada - sempre que possível, realizar 
a notificação em conjunto com o profissional 
da APS;  Coordenar, conjuntamente com a 
equipe de APS, os Grupos de Saúde Mental e 
Violência e Grupos para familiares. 

Tema 1.6: Álcool e Drogas 

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Uso abusivo de álcool e 
outras drogas Realizar Educação Permanente para o cuidado na 

lógica da redução de danos; Qualificar as equipes na 
identificação dos critérios de diferenciação entre uso, 

abuso e dependência (uso dos testes CAGE e 
AUDIT);  apoiar a equipe no acolhimento e escuta 
qualificada não estigmatizadora; trabalhar com a 

equipe estratégias de redução de danos para os casos 
que apresentem comorbidades ou risco de abandono 

do tratamento; trabalhar os aspectos das 
síndromes/doenças decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas durante a gestação; trabalhar os 
aspectos do sofrimento psíquico associado ao 

uso/abuso de álcool e outras drogas;  

 
Realizar Atendimento Individual compartilhado 

para apoio diagnóstico; Atendimento 
Individual específico para tratamento nos 
casos menos complexos que possam ser 

acompanhados na APS (a partir da construção 
do PTS); Realizar ações coletivas específicas 
enfatizando a prevenção, promoção e/ou 

Redução de Danos ou durante ações de outras 
linhas de cuidado (ex: grupos de HiperDia); 

apoio à família sempre que necessário; apoiar 
o acompanhamento de gestantes e puérperas 

que fazem uso de álcool e outras drogas; 
apoiar clinicamente a equipe no protocolo de 
desintoxicação alcóolica; Apoiar as equipes na 

realização de ações intersetoriais para 
reinserção social e ações de prevenção e de 

redução de danos; 
 

Articulação com CAPS AD em casos mais graves e 
que envolvam comorbidades ou prejuízo psicossocial 
importante; Articulação com ambulatórios de saúde 
mental nos casos que necessitem acompanhamento 
psicoterapêutico; Articular com CAPSi nos casos de 
uso/abuso de álcool e outras drogas por crianças e 

adolescentes; Articulação com dispositivos da 
assistência social (CREAS e CRAS) em casos que 

envolvam qualquer tipo de vulnerabilidade social 
e/ou familiar;  

Gestação e puerpério 

Tuberculose 

Infância e adolescência 

Tema 1.7: Crise 

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Surto Psicótico                  
Psicose Puerperal 

Realizar ações de qualificação das equipes para 
abordagem e manejo da crise; discutir com as equipes 

estratégias de abordagem ao paciente em crise; 
Trabalhar com as equipes o fluxo de encaminhamento 

e dispositivos de acolhimento à crise em saúde 
mental;  

Realizar consulta individual compartilhada aos 
usuários que chegam à unidade em crise, 

sempre que possível, avaliando a necessidade 
de encaminha-lo para uma unidade de 

emergência ou acolhimento noturno no CAPS; 
Realizar visitas domiciliares quando a 

complexidade do caso impedir que o usuário 
vá até a unidade. Envolver a família no caso e, 

Encaminhamento para Emergência Psiquiátrica: nos 
casos envolvendo risco para si e para outros, de 

difícil manejo na APS e que necessitem de cuidados 
que extrapolem a capacidade terapêutica dos CAPS 

III; articular com CAPS III a possibilidade de 
acolhimento noturno e/ou retaguarda especializada 

para as situações de crise. Articulação com 
ambulatórios nos casos em que for avaliada 



Uso abusivo álcool e outras 
drogas 

se houver necessidade, realizar atendimentos 
individuais específicos ou compartilhados a 

membros da família; Oferecer suporte e 
orientação aos familiares nos casos em que 
estes responsabilizam-se pela administração 

de medicações prescritas.  

necessidade de atendimentos psicoterapêuticos. 

Psicose Puerperal  
Ações de educação permanente com as equipes de 
APS para discutir sobre Sofrimento e Transtornos 
Mentais no Puerpério e abordagem na crise. 

Atendimento específico e compartilhado para 
avaliação do caso. Avaliar se há riscos de 
suicídio ou infanticídio.   Discutir com o médico 
para avaliar a necessidade de 
medicação. Realizar junto com a equipe ações 
de monitoramento e vigilância do caso.  

Os casos que apresentem riscos, como de suicídio ou 
infanticídio, casos complexos que apresentem 
sintomas e sérios prejuízos no exercício da 
maternidade, com prejuízos na relação mãe/bebê e 
que necessitem de cuidado regular intensivo,  devem 
ser encaminhados para o CAPS de referência. Caso 
seja necessário encaminhar para serviço de urgência 
e emergência, discutir o caso com o médico da 
equipe para ele solicitar Vaga Zero, através 
Plataforma de Ambulâncias, disponível na 
Plataforma Subpav.  

Temo 1.8: Violências 

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Violência contra criança e 
adolescente 

Qualificar as equipes na abordagem dos tipos de 
violência, os riscos psicossociais e as vulnerabilidades 

para a violência por meio das Diretrizes de Saúde 
Mental e Violência da SMSRJ; preparar materiais 

técnicos para qualificar os profissionais no 
acolhimento, abordagem e vigilância dos casos de 

violência; Apoiar as equipes na abordagem às famílias 
e/ou cuidadores. Apoiar as equipes na realização de 

notificação de violência; 

Realizar junto às equipes a gestão 
compartilhada das listas de notificação de 

violências; participar da construção do PTS nos 
casos complexos pactuados com eSF; acolher e 

acompanhar junto com as eSF a contra 
referência dos casos de violência referenciados 

para continuidade do cuidado; realizar, 
quando necessário, atendimento individual 
específico e compartilhado com médico ou 

enfermeiro da eSF com as vítimas de violência 
a fim de avaliar as consequências psicológicas 

e sociais, traçando plano de cuidado. 

Ambulatórios de saúde mental: quando, após 
avaliação com a eSF, for necessário 

acompanhamento psicoterapêutico de médio a 
longo prazo; Os casos que envolvam situação de 

violação de direitos, rompimento do vínculo familiar 
e comunitário, entre outros, só poderão ser 

referenciados para a rede intersetorial - CREAS, 
abrigos, conselho tutelar, delegacias especializadas, 

etc após discussão e elaboração de PTS. 

Violência contra Mulher 

Violência Sexual 

Violência contra o Idoso 

Violência auto infligida 
(suicídio) 

Violência Urbana 

Tema 1.9: Vulnerabilidades 



População em Situação de 
Rua 

Apoiar a articulação da rede de serviços no sentido de 
efetivar a coordenação do cuidado pela eSF e o 

fortalecimento do vínculo;  Construir junto às eSF 
espaço de discussão de casos e educação permanente 
com foco na população de rua, incluindo a estratégia 

de redução de danos.  

Apoiar a identificação dos casos de Saúde 
Mental do território através de consultas 
conjuntas e ações conjuntas com eSF no 

território; apoiar as eSF na sua articulação com 
as eCNaR e outros dispositivos da rede (Centro 

Pop, CAPS, CAPSad, CAPSi, CREAS, etc); 
Problematizar estigmas e preconceitos, 

desenvolvendo junto às eSF e eCnaR estratégia 
de cuidado a esta população, incluindo a 

Redução de danos. 
 

2. Eixo Reabilitação  

Tema 2.1Criança e Adolescente  

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Atraso no desenvolvimento 
motor 

Trabalhar com as eSF a escuta, acolhimento e 
estratégias de acompanhamento (individuais e 

coletivas) dos indivíduos e famílias; qualificar as eSF 
na identificação precoce dos sinais de 

desenvolvimento atípico, seus aspectos psicossociais 
relacionados (angústias, culpas, medos, frustrações, 
etc) e a busca ativa efetiva dos casos no território;  

 
 

Trabalhar com as famílias a dimensão 
imaginária (crenças, desejos e 

valores) e a dimensão prática (habilidades e 
competências) seja em espaços de 

atendimentos individuais ou coletivos; junto 
com a eSF, identificar e envolver pessoas que 
possam ampliar e fortalecer a rede de apoio 

familiar e social da família; fornecer de 
maneira pedagógica, elementos para que a 

mãe, o pai/parceiro e todos ao redor da 
criança aumentem seus repertórios de 
habilidades em relação às formas de 

estimulação do desenvolvimento da criança; 
articular encaminhamento para outros pontos 
da Rede que sejam necessários e acompanhar 
todos os casos de forma a manter ou construir 

a corresponsabilização entre os serviços, 
equipes e família; realizar apoio psicossocial às 
famílias e cuidadores; Promover a estimulação 

precoce das crianças por meio de grupos, 
atendimento individual, visitas domiciliares, 

Encaminhamento precoce para o Centro 
Especializado em Reabilitação (CER) de todas as 
crianças e adolescentes com laudo da patologia e 
exames complementares realizados.  

Atraso no desenvolvimento 
cognitivo 

Deficiências (física, 
intelectual e auditiva) 

Déficit Neurológico 



Crianças com Microcefalia 

atendimentos compartilhados; apoiar a 
estimulação precoce de acordo com os 

protocolos da SMS e O Protocolo de Atenção à 
Saúde e resposta a ocorrência microcefalia 

relacionada à infecção pelo vírus Zika. 

 

 Tema 2.3 Restritos ao leito/domicílio 

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Idoso 

Qualificar as eSF no desenvolvimento de uma escuta 
ativa para reconhecer as situações de vida e 

necessidades do indivíviduo e família, decorrentes da 
restrição domiciliar; trabalhar com as equipes o 

reconhecimento das fases do luto (negação, raiva, 
barganha, depressão e aceitação) relacionadas à 

perda de uma condição de saúde, projetos de vida 
idealizados e/ou ao envelhecimento, discutindo 
estratégias conjuntas de abordagem e manejo;  

 

 
 

Acompanhar em conjunto com as eSF a lista 
dos usuários restritos ao leito/domicílio do 

território; realizar visita domiciliar para fins de 
apoio diagnóstico e acompanhamento 

terapêutico sempre que necessário; construir 
em conjunto com eSF, usuário e família, PTS 

para os casos complexos;  

N/A 

Amputado 

Doença Crônica 

Baixa adesão ao tratamento 

Sofrimento difuso 

Tema 2.4 Autismo 

Situações 
Atividades Atividades Critérios de encaminhamento para Atenção 

Secundária Técnico-Pedagógicas Clínico-Assistenciais 

Criança  
Qualificar as equipes quanto aos sinais de alerta para 

o diagnóstico no que tange aos aspectos sensorial, 
rotinas, fala, aspecto emocional); trabalhar junto às 

Apoiar a equipe no diagnóstico diferencial; 
Avaliar os desvios qualitativos nas áreas de 
interação social e linguagem (sentimentos, 

CER e CAPSi são responsáveis estimulação precoce 
de crianças de 0-5 anos com suspeita ou diagnóstico 

de Autismo 



Adolescente 

eSF as potencialidades do sujeito para a elaboração de 
um plano terapêutico. 

pensamentos e formas que o paciente tem de 
se relacionar com as pessoas e com o seu 

ambiente), estimulando sua participação em 
atividades sociais cotidianas, sua autonomia 

para mobilidade, sua capacidade de 
autocuidado e de trabalho, e a ampliação do 

uso de recursos pessoais e sociais. Para adultos 
e idosos, o foco do acompanhamento deve 
estar voltado à integração e ao acesso aos 

serviços, à comunidade, à inserção no 
mercado de trabalho e ao lazer.  

 
 

O acompanhamento de adolescentes e adultos com 
diagnóstico de autismo deve ser realizado pelo CAPSi 

e pelo CAPS, respectivamente, mantendo a 
coordenação e continuidade do cuidado na APS.  

Adulto 

Idoso 

Transtornos Alimentares 
Obesidade Desnutrição e 
baixo peso 

Doenças crônicas: DM, HAS, 
Câncer, doenças 
cardiovasculares 

 

 


