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RESUMO 
 

Introdução: As novas práticas de atenção psicossocial exigem a adoção de 
novos modos de cuidado. A inclusão das ações de saúde mental na atenção 
básica é uma possibilidade para ampliar o acesso e de um cuidado integral 
aos usuários. Objetivos: Analisar na produção científica brasileira nos 
últimos seis anos artigos relacionados a temática do apoio matricial em saúde 
mental; identificar na literatura pesquisada como ocorre o Apoio Matricial em 
Saúde Mental e descrever as ações de Educação Permanente presentes no 
do apoio matricial. Metodologia: Revisão Integrativa abrangendo produções 
científicas nacionais sobre o tema abordado a partir das palavras-chave 
“apoio matricial” e “saúde mental”, na base de dados Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS). Resultado: Foram selecionados 25 artigos, que foram 
tabulados de acordo com revista, ano de publicação, ações de matriciamento 
e conclusões dos estudos. Conclusão: Apesar de ser entendido como 
possibilidade assertiva e eficaz de promoção de saúde integral em saúde 
mental, o apoio matricial ainda encontra obstáculos em sua consolidação, 
relacionados principalmente à qualificação profissional e ao desconhecimento 
de seu conceito.  
 
Palavras-Chave: Estratégia de Saúde da Família; Matriciamento; Saúde 

Mental; Educação Permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 
 

Introduction: The new practices of psychosocial care require the adoption of 
new modes of care. The inclusion of mental health actions in basic care is a 
possibility to increase access and comprehensive care to users. Objectives: 
To analyze in the Brazilian scientific production in the last six years articles 
related to the theme of matrix support in mental health; to identify in the 
researched literature how the Matrix Support in Mental Health occurs and to 
describe the Permanent Education actions present in the matrix support. 
Methodology: Integrative Revision covering national scientific productions on 
the topic addressed from the keywords "matrix support" and "mental health", 
in the Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) database. Results: We selected 25 
articles, which were tabulated according to journal, year of publication, 
matriciation actions and study conclusions. Conclusion: Although it is 
understood as an assertive and effective possibility of promoting integral 
health in mental health, the support matrix still faces obstacles in its 
consolidation, related mainly to the professional qualification and the 
ignorance of its concept. 
 
Keywords: Family Health Strategy; Matriciamento; Mental health; Permanent 

Education. 
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1. INTRODUÇÃO 
Os indicadores de saúde têm demonstrado um aumento significativo 

de diagnósticos de transtornos psíquicos na sociedade contemporânea. Em 

torno de 10% da população humana global, manifesta algum tipo de 

transtorno de saúde mental (WHO, 2014). Entre as dez condições de maior 

expressão na Carga Global de Doença no planeta (estimada mediante anos 

de vida perdidos por incapacidade), cinco são devidas a transtornos mentais: 

Depressão, Dependência ao Álcool, Esquizofrenia, Transtorno Afetivo Bipolar 

e Transtorno Obsessivo Compulsivo (MARI, 2011). O impacto destes 

indicadores fomentam diretamente a formulação de políticas e programas de 

saúde ao redor do mundo em busca do acesso ao cuidado especializado em 

saúde mental a partir da atenção primária em saúde. 

Minha trajetória profissional tem íntima ligação com a saúde mental, 

principalmente sobre a perspectiva da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

com serviços que tomam o território como lócus da ação. No último ano de 

graduação, vislumbrei a possibilidade de ser acadêmico bolsista da prefeitura 

do Rio de Janeiro. Eram ofertadas três linhas de estágio e a que possuía 

compatibilidade com minha carga horária de estágios curriculares 

obrigatórios era a de saúde mental. A estrutura curricular de minha 

universidade contemplava a linha do cuidado em saúde mental apenas no 

penúltimo período, o que me tornava desconhecedor de fundamentação 

teórica e experiências práticas correlatas. Para a aprovação no certame, 

acessei o edital e me debrucei sobre a literatura recomendada, inclusive leis 

e portarias que redirecionaram os serviços e cuidados em saúde mental 

desde o ano 2000, e obviamente, respondiam aos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

Tais leituras provocaram-me significativo interesse e admiração, talvez 

por uma ausência de impressões negativas sobre sujeitos com transtornos 

mentais ou em sofrimento psíquico. Assim que aprovado, fui lotado em um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no subúrbio da Zona Norte da cidade 

do Rio de Janeiro onde fui instrumentalizado para que, compondo a equipe 

da unidade, pudesse acompanhar alguns casos e participasse do 

planejamento e cumprimento dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) 



destes sujeitos. Também participaria de uma oficina terapêutica de jornal, 

onde além da leitura e análise de matérias de mídias impressas, técnicos de 

saúde mental e usuários elaboravam um jornal com notícias do bairro, e 

estas eram colhidas nos espaços do próprio território (clubes, praças, 

comércio e moradores). 

Durante os meses de elaboração deste trabalho, pude perceber a 

potência do território e das relações interpessoais como ferramentas ou 

dispositivos do cuidado, principalmente pelo contraponto proposto ao 

histórico isolamento e estigma da doença mental. As relações construídas 

neste período foram fortes e me fizeram decidir qual linha do cuidado 

abraçaria profissionalmente. Após a conclusão da graduação, me apliquei ao 

processo seletivo para a residência em Enfermagem psiquiátrica e saúde 

mental de um hospital universitário do Estado do Rio de Janeiro. Minha 

perspectiva de cuidado em saúde mental é confrontada pelas diferenças 

encontradas entre os perfis dos usuários atendidos e das instituições 

CAPS/enfermaria de internação psiquiátrica. Neste período consegui 

compreender a diferença objetiva entre os cuidados de Psiquiatria e Saúde 

Mental. 

Esta diferença motivou-me a escolher como tema de monografia a 

assistência de enfermagem em saúde mental em uma unidade hospitalar, em 

vistas ao acolhimento e atenção ao sujeito em crise. No mesmo período 

atuava em uma unidade hospitalar do Estado especializada em doenças 

hematológicas, sendo as mais comuns, as oncológicas. O perfil dos usuários 

deste serviço era a de portadores de doenças agudas e crônicas severas, 

que impactavam diretamente esses sujeitos, provocando sofrimento psíquico 

relacionado a seus diagnósticos, tratamentos agressivos e fragilizadores, 

maus prognósticos e o luto. Em certa medida, meu olhar e intervenções 

centradas no sujeito sob a ótica da clínica ampliada produzia respostas 

positivas sobre estas pessoas, a cada interação, contato, inclusive, levados 

ao setor de ouvidoria do hospital. 

Pude perceber, de fato, que o cuidado em saúde mental é transversal, 

e não apenas segregado aos serviços especializados, a importância da 

integralidade não apenas como conceito, mas estruturadora do cuidado em 

saúde mental. Independentemente do nível de atenção à saúde, ou dos perfis 



dos serviços, o cuidado em saúde mental é presente e indispensável a todos 

os sujeitos que se encontram em um processo de adoecimento ou sofrimento 

psíquico. 

Após a conclusão da residência, enfim especialista em enfermagem 

psiquiátrica e saúde mental, direcionei-me à docência, inicialmente como 

supervisor de disciplinas práticas na graduação de enfermagem de duas 

universidades, uma de iniciativa privada e outra de iniciativa pública. Neste 

percurso me aproximei da linha de saúde coletiva, principalmente da ESF, 

pois nesse período, o município do Rio de Janeiro avançou 

consideravelmente na cobertura territorial e de serviços na atenção primária. 

A proximidade com o território e o vínculo proposto pela ESF fizeram 

completo sentido e trouxeram nexos importantes junto à formação em saúde 

mental percebendo como os recursos e dispositivos do cuidado integral são 

fundamentais para a resolutividade na atenção básica. 

Certa vez, no Centro Municipal de Saúde (CMS) onde desenvolvia-se 

o estágio curricular obrigatório de enfermagem em saúde coletiva, vivenciei 

uma experiência reveladora. Um homem, de vestes desalinhadas, higiene 

precária e aparentando 25 anos adentra a unidade falando em tom elevado 

de voz que estava procurando pelo “presidente” daquele “hospital”. Após 

recusar-se a ouvir as pessoas que o interpelavam, subiu ao segundo andar 

onde encontrava-me com os acadêmicos de enfermagem finalizando as 

atividades da manhã. O mesmo me abordou e fez as mesmas perguntas 

direcionadas aos outros profissionais. Após respondê-lo e ofertar minha 

escuta, o homem dirigiu-se à saída do auditório, sem qualquer ocorrência 

mais relevante. Ao final, o que mais me afetou, entretanto, foram as reações 

dos outros sujeitos envolvidos no evento, entre alunos, usuários do serviço e 

profissionais. As expressões de surpresa, medo e principalmente desajuste, 

foram inquietantes. Para mim, nada havia de extraordinário em, 

simplesmente, acolher um sujeito aparentemente em crise. Mas as respostas 

daquelas pessoas, que deveriam ouvir minimamente o sujeito foram 

reveladoras. Percebi como os profissionais de saúde manifestam seu 

desajuste quando defrontam sujeitos em crise ou em sofrimento psíquico. 

Este desajuste é instigante, principalmente considerando que desde a 

Conferência de Alma Ata da (OMS, 1978) definiu-se que as soluções dos 



principais problemas de saúde deveriam ser resolvidos na atenção primária, 

inclusive os problemas de saúde mental. 

A partir deste evento debrucei-me em literaturas que respondessem à 

minha inquietação e expressassem quais recursos os profissionais da ESF 

dispõem para acolher e assistir aos sujeitos com transtornos mentais e/ou 

sofrimento psíquico, visando cumprir diretrizes fundamentais do SUS, 

principalmente equidade e integralidade. 

Tal inquietação se fez presente pela percepção de que os profissionais 

da ESF apresentavam obstáculos evidentes no manejo clínico-terapêutico 

para com a clientela em sofrimento psíquico e/ou portadora de transtornos 

mentais e estas limitações influenciavam decisivamente na construção de 

vínculo e evolução dos quadros clínicos apresentados por estes sujeitos. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001), um 

profissional generalista tem responsabilidade adicional de identificar sujeitos 

que possuam transtornos mentais e/ou problemas em decorrência do uso 

abusivo de substâncias psicoativas, realizar triagem, intervir precocemente e 

cuidar desses sujeitos. Também preconiza a integração da atenção em 

saúde mental no sistema de saúde geral, aumentando a demanda de 

generalistas com qualificação para o atendimento em saúde mental. Como 

consequência, deverá diminuir a demanda por especialistas, embora deva 

perdurar a necessidade de uma massa crítica de especialistas em saúde 

mental para tratar os casos mais graves. 

Os profissionais da equipe de saúde, tais como enfermeiros, 

terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, 

entre outros, necessitam de treinamento para compreender os transtornos 

mentais e comportamentais e a variedade de opções de tratamentos 

disponíveis (OMS, 2001). 

Na tentativa de resolução aos obstáculos identificados, a proposta 

implementada pelo Ministério da Saúde, com vieses pedagógicos e 

terapêuticos para minimizar esta problemática é o matriciamento. Este, 

instrumentaliza e qualifica o profissional generalista da Atenção Básica, 

trazendo como consequência o cumprimento dos princípios do Sistema Único 

de Saúde como, por exemplo, resolutividade e integralidade de maneira 

objetiva e dinâmica. (SOUZA, 2015) 



As ações de Saúde Mental são transversais, ou seja, independem do 

nível de atenção à saúde ou da complexidade clínica de cada sujeito, 

cabendo aos profissionais de saúde desenvolverem atividades que 

produzam, minimamente, acolhimento às demandas de sofrimento psíquico. 

Na horizontalização decorrente do processo de matriciamento, o sistema de 

saúde se reestrutura em dois tipos de equipes: equipe de referência e equipe 

de apoio matricial. 

Durante os anos de supervisão de estágio curricular obrigatório de 

enfermagem em Saúde Coletiva, acompanhávamos as diferentes equipes de 

Saúde da Família das unidades preceptoras. Em uma delas, havia a 

presença frequente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), fazendo 

parte do planejamento estratégico pactuado por toda a equipe. Os encontros 

para o apoio matricial eram agendados e cumpridos de acordo com os 

cronogramas das equipes (de referência e apoio matricial), gerando maior 

organização para os serviços, qualificando os processos assistenciais e 

atendendo efetivamente suas demandas. Por consequência, novas diretrizes 

do SUS eram atendidas, como universalidade e acessibilidade, no que 

concerne à clientela e, sob a perspectiva das equipes, o componente 

pedagógico de apreensão do conteúdo e a aplicabilidade dos saberes 

aumentavam a satisfação destes profissionais devido ao nível de autonomia 

assistencial obtido. 

Outro aspecto de fundamental observação foi o compartilhamento de 

responsabilidades entre o NASF e a equipe da ESF, através da formação de 

vínculos estratégicos e integrados para o acolhimento das demandas e 

consequente resolutividade dos casos. Pude acompanhar o caso de uma 

puérpera que, após a consulta na unidade básica para avaliação do parto e 

do recém-nascido foi identificada com uma importante alteração do humor. 

Após a identificação, foi agendado um atendimento com a psicóloga do NASF 

na semana seguinte para avaliação e manejo do caso. Foi necessária a 

interconsulta, com a presença da enfermeira da equipe e o psiquiatra do 

NASF (que aconteciam na própria Unidade Básica de Saúde) em intervalos 

regulares, e todas foram cumpridas integralmente a partir da elaboração do 

PTS da referida usuária. 



Esta continuidade da atenção auxilia na construção de rede de saúde, 

caracterizada pela formação de relações horizontais entre os diferentes 

pontos de atenção (unidades de ESF, NASF, CAPS, Unidade Básica de 

Saúde), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, 

pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado 

multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os 

resultados sanitários e econômicos. O seu objetivo é promover a integração 

sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, 

integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o 

desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e 

sanitária; e eficiência econômica. (BRASIL, 2013) 

Frente ao acumulado durante minha trajetória profissional o tema 

Matriciamento em saúde mental despertou meu interesse motivando este 

estudo, cujo objeto é o Apoio Matricial em Saúde Mental na ESF.  

O cuidado em saúde mental na Atenção Básica propõe a existência de 

Equipes de Referência e Apoio Matricial para os serviços de saúde para a 

construção e consolidação de uma rede assistencial, que vise enfrentar a 

tendência à fragmentação da atenção e a desresponsabilização assistencial. 

(CUNHA, 2011)  

Mesmo com toda a potencialidade para a prestação de um cuidado de 

acordo com os preceitos do SUS, poucos foram os serviços e equipes em 

que tive a chance de vivenciar estas práticas. E pode ser reafirmado pelas 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais da ESF em “estabelecer um 

trabalho em rede [além do] desconhecimento dos serviços da rede” em que a 

“ação em saúde mental mais executada ainda é o encaminhamento para o 

especialista”. (GAZIGNATO, 2014, p.299). 

Surgem daí algumas questões: Quais as estratégias utilizadas pelas 

equipes da ESF nos casos de saúde mental?; Há articulação entre a ESF e a 

equipe de saúde mental do território?; O NASF apoia a tomada de decisão 

dos casos de saúde mental sob responsabilidade das equipes da ESF? Afim 

de responder essas questões, este estudo tem como objetivo geral: analisar 

na produção científica brasileira no período de 2011 a 2017 relacionado ao 

apoio matricial em saúde mental. Os objetivos específicos são: Identificar na 

produção científica como ocorre o Apoio Matricial em Saúde Mental e 



determinar se o Apoio Matricial é desenvolvido sob a ótica da Educação 

Permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MÉTODO 
Consiste numa revisão integrativa, que é considerada uma subdivisão 

da revisão bibliográfica sistemática. Para Botelho, Cunha e Macedo (2011), 

esta revisão é utilizada para obtenção de informações que possam contribuir 

para o processo de análise e tomada de decisão no campo da Saúde.  

Uma revisão integrativa é composta de elementos específicos que, 

organizados conjuntamente, possibilitam analisar de modo coerente e 

fidedigno a produção científica de uma determinada temática. O tema 

escolhido para o presente estudo é o Apoio Matricial em Saúde Mental na 

Atenção Básica, e para que a construção do mesmo seja estruturada 

adequadamente, seguimos a recomendação do Manual de Revisão 

Bibliográfica para uma revisão integrativa. (BOTELHO, CUNHA E MACEDO, 

2011) 

Para este propósito é preciso determinar uma questão específica, com 

uma seleção baseada em critérios aplicados uniformemente, seleção de 

materiais com avaliação criteriosa e reproduzível, síntese quantitativa e 

interferências frequentemente baseadas em resultados de pesquisa clínica. 

(GOMES; CAMINHA, 2011) 

Para tanto, a Revisão Integrativa cumpre uma trajetória metodológica 

composta de seis etapas. A primeira etapa é considerada fundamental para a 

elaboração de uma revisão integrativa bem estruturada, quando são definidos 

o tema e a questão da pesquisa. Além disso, a questão da pesquisa deve 

emergir à partir de um problema que surja da prática clínica, e esta foi 

desenvolvida conforme o descrito na introdução do presente estudo. O 

tratamento da temática deve ser claro e objetivo, para que a acurácia da 

pesquisa seja obtida quando houver uma análise completa e que permita 

conclusões quantificáveis e aplicáveis. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010)  

 A questão elaborada para guiar a pesquisa foi “Quais as estratégias 

utilizadas pelas equipes de Saúde da Família no manejo dos casos de saúde 

mental, e se há articulação com as equipes de saúde mental do território 

(ESF e CAPS)?”. 

Na segunda etapa descrevem-se os critérios de inclusão e exclusão 

dos estudos e a busca de literatura nas fontes utilizadas pela pesquisa. Esta 

etapa é completamente dependente da anterior, pois de acordo com a diretriz 



estabelecida pelo objetivo da pesquisa, maior deverá ser a seletividade na 

escolha dos critérios de inclusão dos materiais a serem analisados. Parte da 

importância aumentada desta etapa se dá pelo risco de omissão de algum 

procedimento ou escolha de critério e a consequente possibilidade de 

comprometimento da validade das informações analisadas.  

Os critérios de seleção foram: artigos publicados entre os anos de 

2011 a 2017; que apresentassem no título a expressão Apoio Matricial e 

palavra-chave Saúde Mental; artigos indexados na base de dados BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde). Foram excluídos artigos que tinham no título a 

palavra matriciamento devido às diferenças conceituais relacionadas ao 

Apoio Matricial, artigos escritos em idiomas diferentes do português, textos 

incompletos, além de dissertações e teses.  

O recorte temporal e a escolha do ano inicial para a realização da 

pesquisa se deu por duas razões. Em 2011 tem-se a publicação do Guia 

prático de matriciamento em saúde mental (CHIAVERINI, 2011) e a 

aprovação e publicação da Portaria nº 3.088 MS/GM, de 23/12/2011, que 

institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Portanto, entende-se que toda produção publicada posteriormente a 

este ano responde aos impactos teóricos, técnicos e práticos destes 

fenômenos, cujos representam avanços significativos para a implementação 

da política nacional de saúde mental no Brasil. 

A escolha pela expressão Apoio Matricial se dá pela perspectiva mais 

abrangente deste modelo, em aspectos não apenas práticos, mas também 

políticos e operacionais. Desta feita, justifica-se a exclusão dos artigos que 

utilizaram o termo matriciamento nos títulos dos artigos. 

A expressão “Saúde Mental” como palavra-chave foi considerada 

imprescindível para que os artigos selecionados tivessem completa 

integração com a temática e a pergunta da pesquisa. 

A terceira etapa deve estabelecer e definir as informações 

selecionadas dos artigos escolhidos, preferencialmente adotando um 

instrumento sintético para este fim. O principal objetivo desta etapa é 

organizar de modo conciso as informações essenciais para a análise dos 



materiais e para a elaboração fidedigna da revisão. (GOMES; CAMINHA, 

2011) 

A recomendação ideal é a inclusão de todos os artigos encontrados 

após os critérios serem aplicados. Por isso, opto pela elaboração do Quadro 

1, com a descrição das bases de dados, título, autor(es), periódico, ano de 

publicação, palavras-chave, objetivos, ações de matriciamento em saúde 

mental e principais achados/resultados.  

A partir do uso do Quadro 1 foi possível refinar a análise dos artigos e 

elaborar as conexões e nexos causais entre objetivos e resultados de todo o 

material apreciado.  

Na quarta etapa deve-se realizar a análise das pesquisas, e para 

validação da revisão todos os artigos devem ser avaliados detalhadamente, 

de modo que seja feita uma busca para a procura de justificativas para 

resultados conflitantes nas diferentes amostras. (GOMES; CAMINHA, 2011) 

Quanto maior a competência do revisor e a adoção de análises 

imparciais, a tomada de decisão para a escolha dos resultados das 

pesquisas selecionadas serão mais coerentes e assertivas, minimizando o 

risco de conclusões parciais e tendenciosas. Além disso, é importante para o 

revisor identificar se os artigos selecionados cumpriram com seus objetivos, 

aprofundados e coerentes para a uma utilização fidedigna na revisão. 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010) 

A leitura criteriosa dos artigos, com a comparação entre os achados 

correlatos aos objetivos foi considerada a etapa mais prolongada e 

demandante por parte do revisor.  

 Na quinta etapa discutem-se os principais resultados após a análise 

dos artigos. Nesta fase deve-se estruturar os achados com a utilização de 

referenciais, com o objetivo de comparar, refletir e criticar os resultados dos 

mesmos. É possível identificar fatores que impliquem ou justifiquem as 

considerações dos artigos analisados. 

 A identificação de lacunas permite ao revisor sugerir ações ou 

propostas para novos estudos em busca da qualificação das produções e 

ações desenvolvidas junto à temática utilizada. (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008) 

 Na sexta etapa são reunidas e sintetizadas as informações que 



estruturaram a revisão, sendo necessária uma explicitação dos 

procedimentos utilizados nas cinco etapas anteriores. A pertinência entre as 

etapas metodológicas foram revistas e comparadas, visando a redução dos 

diferentes vieses entre os diferentes artigos.  

No presente estudo, esta etapa é descrita no capítulo da análise dos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. RESULTADOS 
Na base de dados BVS, foram encontrados 82 artigos, e após a 

aplicação do filtro pelo ano de publicação, restaram 60. Destes 60, 17 se 

repetiram e portanto, foram excluídos da amostra final. Dos 44 artigos 

restantes, um deles foi excluído por ser elaborado em inglês e outras 18 

teses e dissertações também foram descartadas. Foram lidos os resumos de 

todos os 25 artigos que cumpriram com todos os critérios de inclusão, sendo 

que todos eles guardavam relação com a temática de Saúde Mental. O 

fluxograma que apresenta cada uma das etapas descritas é representado 

pela figura 1. 

 

 

Figura 1: Fluxograma das etapas metodológicas de seleção dos 25 artigos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 O Quadro 1 apresenta os resultados obtidos com a seleção dos 25 

artigos e a descrição das seguintes características dos mesmos: revista onde 

foi publicado: título; ano de publicação; palavras-chave; objetivos; ações de 

apoio matricial desenvolvidas e conclusões.  

 

Número (n) inicial de artigos selecionados à partir da aplicação dos descritores iniciais:  82 

	  
	  
	  
	  Aplicação do filtro “Ano de publicação” 2011 

a 2017: 60 artigos  

	  

Dos 60 artigos restantes, 16 repetidos em 
diferentes revistas. Restaram 44 

n= 29  

	  
Leitura do Resumo n=25  

	  

Aplicação dos critérios de inclusão e de 
exclusão: Restaram 25 artigos 

	  

Leitura dos artigos na íntegra n=25 

 

Seleção final dos artigos: n= 25 

	  



Quadro 1: Estudos selecionados de acordo com título, objetivos, base de 

dados, periódico e ano de publicação. 
Base 
de 
dados 

Título Periódico Ano de 
publicação 

Palavras-
chave 

Objetivos Ações de 
Matriciamento em 
Saúde Mental 

Principais 
Achados/Resultados 

LILACS Apoio 
matricial: 
um 
caminho de 
fortalecime
nto das 
redes de 
atenção à 
saúde em 
Palmas-TO 

Rev. bras. 
ciênc. 
saúde 

2011 Atenção à 
Saúde; 
Saúde 
Mental; 
Humanizaç
ão da 
Assistência
. 

Relatar a 
experiência 
do projeto 
de apoio 

matricial às 
ESF, com a 
intenção de 
contribuir 

com a rede 
de atenção 

à saúde 
mental 

Rodas de conversa; 
 
As equipes de saúde 
da família foram 
convidadas a 
participar de 
atividades do Caps II; 
 
Encaminhamentos 
elaborados em 
atendimento às 
demandas de casa 
ESF; 
 
Os profissionais do 
CAPS reforçaram a 
importância de cada 
ESF acompanhar os 
usuários que estão 
em tratamento 
psiquiátrico. 

Diante das dúvidas dos 
profissionais de saúde, 
foram fornecidas 
informações sobre o 
manejo dos usuários com 
transtornos mentais, os 
diagnósticos e as 
possibilidades de 
intervenção e 
encaminhamento para 
cada caso. Em geral, as 
dúvidas refletiam a falta de 
suporte técnico 
especializado para lidar 
com as demandas em 
saúde mental, as quais 
estão presentes no 
cotidiano das práticas de 
saúde, principalmente 
quando relacionadas a 
casos crônicos ou em 
situação de crise. 
Conclusão: Conclui-se que 
a falta de comunicação e 
de uma estreita relação 
entre a ESF e o CAPS II 
compromete 
significativamente o 
funcionamento da rede de 
saúde mental e a qualidade 
do atendimento prestado a 
os usuários de transtorno 
mental e seus familiares. 

Index 
Psicolog
ia -  

Apoio 
matricial: 
cartografan
do seus 
efeitos na 
rede de 
cuidados e 
no 
processo 
de 
desinstituci
onalização 
da loucura 

Rev. polis 
psique 

2012 Apoio 
Matricial; 
Atenção 
Básica;  
Saúde 
Mental.  

 

Conhecer 
efeitos e 
contribuiçõ
es que a 
interlocuçã
o da Saúde 
Mental com 
a Atenção 
Básica 
pode 
proporciona
r no 
fortalecime
nto da rede 
de 
cuidados e 
no 
processo 
de 
desinstituci
onalização 
da loucura. 

Encontros de 
Matriciamento: 
discussões dos casos 
das equipes da ESF; 
 
Implementação do 
PTS em casos mais 
difíceis eleitos pela 
equipe de ESF; 
 
Valorização do 
Agente Comunitário 
de Saúde como 
agente fortalecedor do 
vínculo entre a 
comunidade e o 
serviço de saúde. 

Identificar que o Apoio 
Matricial pode ser um 
dispositivo importante 
quando possibilita a criação 
de brechas, capazes de 
proporcionar uma abertura 
para a experimentação de 
novas formas de viver, de 
trabalhar, de se relacionar, 
enfim, de se encontrar. 

LILACS  Onde está 
a criança?: 
desafios e 
obstáculos 
ao apoio 
matricial de 
crianças 
com 
problemas 
de saúde 
mental 

Physis 2012 Criança; 
Saúde 
Mental; 
Saúde da 
Família; 
Atenção 
Primária à 
Saúde. 

Compreend
er como se 
tem dado o 
uso do 
apoio 
matricial  
como 
ferramenta 
do cuidado 
à criança 
com 
problemas 
de saúde 
mental na 
estratégia 
de saúde 
da Família. 

Atendimento à 
pacientes no ESF 
quando em dúvida 
sobre o diagnóstico 
do paciente; 
 
Atenção integral à 
família da criança. 

Durante a análise, após 
questionar sobre os casos 
de criança no apoio 
matricial, discutiu-se, 
mesmo com algumas 
controvérsias, a quase 
inexistência de 
atendimento a essa faixa 
etária. Portanto, conforme 
se percebeu, não somente 
o tema da saúde mental 
infantil é ainda pouco 
estudado, como sua 
população tem pouca 
visibilidade no âmbito da 
ESF. Ademais, a pouca 
capacitação dos 
trabalhadores de saúde em 
saúde mental infantil 
constitui um obstáculo ao 
cuidado à infância. Assim, 
essas questões precisam 
ser discutidas e tratadas de 
maneira efetiva, para que, 
como se preconiza ao 
indivíduo adulto, a criança 
com problemas de saúde 
mental possa ser cuidada 
de maneira integral, sendo, 
porém, respeitadas suas 
diferenças de 
desenvolvimento e 
necessidades específicas. 

MEDLIN
E   

Apoio 
matricial 
como 

Ciencia 
Saúde 
Coletiva 

2012 Saúde 
mental; 
Atenção 

Analisar a 
articulação 
das ações 

Compartilhamento de 
problemas vividos e 
pactuação integrada 

As condições sociais, 
econômicas e culturais e o 
atrelamento a práticas 



dispositivo 
do cuidado 
em saúde 
mental na 
atenção 
primária: 
olhares 
múltiplos e 
dispositivos 
para 
resolubilida
de 

Primária à 
Saúde; 
Apoio 
matricial; 
Sistema 
Unico de 
Saúde. 

 

de saúde 
mental 
entre as 
equipes da 
Estratégia 
Saúde da 
Família e 
do Centro 
de Atenção 
Psicossocia
l pelo 
processo 
de 
matriciame
nto com 
ênfase na 
integralidad
e do 
cuidado e 
resolubilida
de 
assistencial
.  

 

das resoluções; 
 
Integração entre 
CAPS e ESF 
 
Compartilhamento de 
informações 
territoriais, demandas 
clínicas e de 
procedimentos. 

medicamentalizadas 
reduzem a interlocução 
intersetorial e comunitária 
essencial para a atenção 
psicossocial. Portanto, o 
apoio matricial em saúde 
mental opera práticas 
inovadoras e focos de 
atuação multidisciplinar. 
Nos fluxos assistenciais, a 
melhoria da articulação 
entre os serviços foi 
dinamizada entre o CAPS e 
as unidades de Saúde da 
Família.  

 

LILACS  Apoio 
matricial 
em saúde 
mental: 
alcances e 
limites na 
atenção 
básica 

Saúde 
Sociedade 

2012 Saúde 
Mental; 
Atenção 
Básica à 
Saúde; 
Serviços 
Básicos de 
Saúde; 
Apoio 
Matricial. 

Avaliar o 
ApM em 
saúde 
mental em 
Unidades 
Básicas de 
Saúde 
(UBS) e 
identificar 
alcances e 
limites nas 
Unidades 
Básicas de 
Saúde com 
ApM 

Garantia de acesso 
da demanda de saúde 
mental na UBS; 
 
Novas práticas 
clínicas e 
institucionais junto às 
equipes da ESF. 

O acesso, a tomada de 
decisão, a participação e 
os desafios da 
implementação do ApM 
são elementos que se 
apresentam de forma 
dialética frágeis e fortes na 
reorganização dos serviços 
e das práticas. A presença 
do ApM na AB ressalta a 
proposta de trabalhar 
saúde mental em rede no 
município. O processo não 
está findo. Mobilização, 
sensibilização e 
capacitação da AB 
precisam ser 
incrementadas 
constantemente, mas a 
implementação tem 
possibilitado, ao serviço e 
aos profissionais, maior 
aceitação da saúde mental 
na AB. 

LILACS  Apoio 
matricial: 
um estudo 
sobre a 
perspectiva 
de 
profissionai
s da saúde 
mental 

Interface 
comunicaç
ão saúde 
educação  

2012 Saúde 
mental; 
Gestão em 
saúde; 
Apoio 
matricial. 

Analisar o 
apoio 
matricial 
sob a ótica 
de 
profissionai
s que 
atuam na 
saúde 
mental em 
diferentes 
serviços do 
município 
de 
Campinas, 
SP, Brasil. 

Reuniões e encontros 
entre equipe de 
profissionais e 
apoiador matricial; 
 
Retaguarda 
especializada para 
equipe da atenção 
básica; 

A proposição do apoio 
matricial não foi 
incorporada com clareza 
por todos os profissionais, 
mas viabilizou: a troca de 
conhecimentos, 
interdisciplinaridade, 
construção de estratégias 
de intervenção e 
corresponsabilização no 
campo da clínica. O êxito 
desses novos arranjos 
organizacionais exige 
articulação e trabalho 
coletivo de todos os atores 
que buscam a integralidade 
da atenção. 

LILACS  Práticas 
que 
integram a 
saúde 
mental à 
saúde 
pública: o 
apoio 
matricial e 
a 
interconsult
a 

Ciência 
saúde 
coletiva  

2012 Saúde 
mental; 
Saúde 
pública; 
Atenção 
primária à 
saúde; 
Apoio 
matricial; 
Interconsult
a 

Abordar a 
histórica 
dissociação 
entre a 
saúde 
mental e a 
saúde 
pública 
mais ampla 
bem como 
as práticas 
que 
propõem 
sua 
integração, 
examinand
o o 
contexto 
científico 
que produz 
esta 
dissociação 
bem como 
os 
documento
s nacionais 
e 
internacion
ais na 
saúde que 
referem à 
necessidad
e de 

Reuniões no serviço 
de saúde mental com 
profissionais da 
atenção básica para 
discutir casos e 
construir PTS 
conjuntamente; 
 
Profissionais da 
saúde mental dirigem-
se a cada posto de 
saúde para encontro 
com a equipe; 
 
Prioridade de 
atendimento de casos 
menos graves em 
saúde mental na 
atenção básica. 

O discurso encontrado nos 
documentos do Ministério 
da Saúde sobre o Apoio 
Matricial e também nas 
entrevistas analisadas, que 
enfatiza a 
interdisciplinaridade, a 
responsabilidade 
compartilhada, assim como 
a valorização igualitária de 
todos os saberes 
disciplinares, a não 
hierarquização de serviços 
nem de saberes, e a 
democratização das 
relações de trabalho, 
parece fazer parte de outro 
social mais amplo, 
contemporâneo. 



integração. 
BDENF  Apoio 

matricial 
em saúde 
mental: 
percepção 
de 
profissionai
s no 
território 

Revista 
pesquisa e 
cuidado 
fundamenta
l 

2013 Saúde 
Mental; 
Atenção 
Primária à 
Saúde; 
Programa 
Saúde da 
Família; 
Enfermage
m 
Psiquiátrica
.  

 

Investigar a 
percepção 
dos 
profissionai
s de saúde 
acerca da 
articulação 
entre os 
serviços de 
um mesmo 
território, 
na 
perspectiva 
do cuidado 
ao portador 
de 
transtorno 
mental.  

 

Coresponsabilização 
e Cogestão dos 
casos; 
 
Aumento da 
capacidade resolutiva 
de problemas em 
saúde mental pela 
equipe da atenção 
básica. 

Os serviços de saúde 
pesquisados desenvolvem 
um cuidado fragmentado e 
pouco articulado, além de 
não reconhecerem o 
matriciamento como prática 
do processo de trabalho 
em saúde.  

 

BDENF  Apoio 
matricial e 
redes de 
cuidado 
integral em 
saúde 
mental 

Revista 
pesquisa e 
cuidado 
fundamenta
l 

2013 Saúde 
Mental; 
Assistência 
Integral à 
Saúde; 
Humanizaç
ão da 
assistência.  

 

Apresentar 
os 
conceitos, 
percepções 
e vivências 
trazidas 
pelos 
profissionai
s de Saúde 
Mental 
sobre seus 
cotidianos 
nos 
serviços.  

 

Redução de 
encaminhamentos à 
serviços 
especializados; 
 
Retaguarda 
assistencial e suporte 
técnico-pedagógico às 
equipes da atenção 
básica; 
 
Corresponsabilização. 

As limitações do estudo 
apontam para não 
existência do último 
encontro com as equipes, 
não possibilitando a 
construção dos planos de 
trabalho, visto que, notou-
se que o grupo necessitava 
de mais encontros que os 
motivassem esta 
construção, o que implica a 
importância de novos 
encontros e pesquisas que 
continuem a refletir 
coletivamente sobre o 
tema.  

 
LILACS Saúde 

mental e 
atenção 
básica à 
saúde: 
criação de 
uma rede 
de apoio 
matricial 

UNOPAR 
Cient., 
Ciênc. biol. 
saude;  

2013 Saúde 
Mental; 
Atenção 
Básica à 
Saúde; 
Assistência 
à Saúde. 

Apresentar 
um projeto 
de 
intervenção 
que aborda 
o cuidado à 
saúde 
mental em 
articulação 
com a 
Atenção 
Básica em 
saúde, 
visando a 
construção 
de uma 
rede de 
matriciame
nto 

Reuniões entre CAPS 
e atenção básica; 
 
Capacitação 
profissional para as 
equipes da atenção 
básica; 
 
Criação de protocolos 
de atendimento e 
encaminhamentos 
para serviços básicos 
e/ou especializados. 

Desarticulação entre os 
serviços de saúde mental e 
atenção básica, a 
deficiência na capacitação 
profissional e a 
desassistência ao paciente.  
A proposta de uma prática 
articulada demanda o 
comprometimento de todos 
os atores sociais. 

LILACS Apoio 
matricial 
em saúde 
mental 
entre CAPS 
e Saúde da 
Família: 
trilhando 
caminhos 
possíveis 

Psico USF;  2013 Serviços de 
Saúde 
Mental; 
Atenção 
primária à 
saúde; 
Apoio 
matricial; 
Centro de 
Atenção 
Psicossocia
l (CAPS). 

Analisar a 
implantaçã
o do apoio 
matricial 
entre CAPS 
III e 
equipes de 
SF. 

Capacitação dos 
profissionais da 
atenção básica; 
 
Coresponsabilização 
de casos; 
 
Acolhimento e 
avaliação de 
pacientes em saúde 
mental em crise na 
APS antes de realizar 
encaminhamento; 

No que tange à SF, os 
resultados apontaram 
dificuldades na abordagem 
dos casos de saúde mental 
e a coexistência dos modos 
asilar e psicossocial nas 
práticas de cuidado. Em 
relação ao CAPS, 
indicaram a importância do 
fortalecimento do trabalho 
em equipe. Conclui-se que 
há necessidade de 
fortalecer a saúde mental 
na atenção primária à 
saúde, com investimentos 
na educação permanente, 
no estabelecimento de 
indicadores e na integração 
entre CAPS e SF. 

LILACS  Apoio 
matricial 
em saúde 
mental na 
atenção 
primária à 
saúde: uma 
análise da 
produção 
científica e 
documental 
 

Interface 
comunicaç
ão saúde 
educação 

2013 Apoio 
matricial. 
Saúde 
mental. 
Atenção 
primária à 
saúde. 
Estratégia 
Saúde da 
Família. 

Analisar 
criticament
e o apoio 
matricial 
por meio de 
publicações 
em 
periódicos 
e 
documento
s do 
Ministério 
da Saúde, 
especialme
nte aqueles 
focados no 
apoio 
matricial 
em saúde 
mental 
(SM) na 
atenção 

Educação 
permanente aos 
profissionais da 
saúde; 
 
Elaboração de PTS; 
 
Consulta e visita 
domiciliar conjunta; 
 
Inclusão dos Agentes 
Comunitários de 
saúde nas ações de 
matriciamento. 

As diferentes experiências 
de apoio matricial em 
saúde mental na ESF 
trazem muitos pontos 
relevantes passíveis de 
contribuir com outros 
municípios que estejam 
avançando na integralidade 
das ações da ESF. Entre 
estes, podemos destacar: o 
imperativo de qualificar os 
profissionais da ESF para 
lidar com o sofrimento 
humano; a necessidade de 
maior interlocução entre as 
várias categorias 
profissionais para ampliar a 
resolutividade das ações; a 
urgência de abertura para o 
diálogo e para a troca de 
experiências entre 
profissionais e entre estes 



primária. e os gestores; a relevância 
dos vínculos afetivos entre 
os profissionais, para 
facilitar essa abertura; e a 
necessidade de o apoiador 
matricial ter uma 
compreensão integral da 
rede de saúde e da 
complexidade dos 
transtornos mentais, além 
do desenvolvimento de um 
conjunto de competências 
voltadas para o apoio 
matricial em saúde mental 
que ainda estão em 
construção. 

MEDLIN
E  

Acessibilida
de e 
resolubilida
de da 
assistência 
em saúde 
mental: a 
experiência 
do apoio 
matricial. 

Ciência 
Saude 
Coletiva 
 

2013 Saúde 
mental; 
Atenção 
Primária à 
Saúde; 
Apoio 
matricial; 
Acesso aos 
serviços de 
saúde. 

Compreend
er como as 
ações de 
matriciame
nto em 
saúde 
mental 
contribuem 
para a 
acessibilida
de e a 
resolubilida
de dos 
casos. 

Encontros de 
matriciamento; 
 
Discussões de casos 
em saúde mental nas 
UBS; 
 
Visitas domiciliares 
conjuntas entre a 
equipe de saúde 
básica e a equipe de 
saúde mental. 

Conforme os resultados 
demonstraram os 
trabalhadores da APS não 
se sentem 
instrumentalizados para 
intervir nos casos de saúde 
mental. Existe uma 
precipitação nos 
encaminhamentos dos 
usuários para os CAPS, 
dificultando a 
acessibilidade da 
assistência em saúde 
mental. Porém, identificou-
se que as discussões em 
saúde mental na atenção 
primária possibilitam a 
apropriação dos casos 
pelos trabalhadores da 
APS e promovem a 
aproximação entre as 
equipes. Deste modo 
influenciam na 
resolubilidade dos casos de 
saúde mental. 

Index 
Psicolog
ia 

Apoio 
matricial 
em saúde 
mental: 
fortalecend
o a saúde 
da família 
na clínica 
da crise 

Rev. 
latinoam. 
psicopatol. 
fundam 

2013 Serviços de 
Saúde 
Mental; 
atenção 
primária à 
saúde; 
apoio 
matricial; 
crise. 

Abordar o 
apoio 
matricial 
em saúde 
mental às 
equipes de 
Saúde da 
Família 
(SF) e a 
sua relação 
com as 
situações 
de crise em 
saúde 
mental. 

Atendimento de crises 
mais brandas na 
atenção básica; 
 
Acolhimento e 
avaliação de crises na 
atenção básica antes 
de realizar 
encaminhamento. 

Coexistência dos modos 
asilar e psicossocial nas 
práticas de cuidado das 
equipes de SF. No que se 
refere ao modo 
psicossocial, identificou-se 
que a SF valoriza o vínculo 
entre profissionais e 
pacientes, a escuta, as 
trocas entre os usuários e 
as práticas que 
contemplam a 
compreensão do contexto 
em que as pessoas estão 
inseridas. Mas, também 
foram identificadas 
concepções vinculadas ao 
modo asilar, em que foram 
indicadas práticas que 
incentivam a 
hospitalização, a falta de 
contratualização com os 
usuários e familiares, a 
dependência do saber 
médico e da medicação. 
Dessa forma, acredita-se 
ser importante que as 
ações de apoio matricial 
invistam no fortalecimento 
do modo psicossocial, 
auxiliando os profissionais 
da SF no rompimento com 
as atitudes ainda voltadas 
ao modo asilar. 
 

MEDLIN
E  

Apoio 
matricial: 
dispositivo 
para 
resolução 
de casos 
clínicos de 
saúde 
mental na 
Atenção 
Primária à 
Saúde. 

Revista 
Brasileira 
de 
Enfermage
m 

2013 Saúde 
Mental; 
Rede de 
Cuidados 
Continuado
s de 
Saúde; 
Atenção 
Primária; 
Estudo de 
Caso. 

Compreend
er o apoio 
matricial 
como um 
dispositivo 
para a 
resolução 
de casos 
clínicos de 
saúde 
mental no 
âmbito da 
Atenção 
Primária à 
Saúde em 
um estudo 
qualitativo 
realizado a 
partir de 
um estudo 
de caso. 

Encontros de 
Matriciamento; 
 
Compartilhamentos 
de casos entre a 
atenção básica e o 
serviço de saúde 
mental; 
 
Atendimento com 
equipe interdisciplinar. 

Evidencia-se que o 
matriciamento tem potência 
para sinalizar os caminhos 
para a construção de um 
determinado modelo de 
atenção à saúde que esteja 
articulado e sinérgico com 
os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

LILACS  Apoio 
Matricial: 
um estudo 

Ciência 
saúde 
coletiva. 

2014 Apoio 
matricial; 
Saúde 

Constitui-se 
de um 
estudo de 

Compartilhamento de 
casos; 
 

São muitas as confusões 
quanto à proposta do apoio 
matricial e as 



bibliográfic
o 

mental; 
Revisão 
bibliográfic
a; Atenção 
básica 

revisão 
bibliográfic
a a respeito 
do apoio 
matricial 
em saúde 
mental. Foi 
realizada 
uma busca 
nas bases 
de dados 
da 
Biblioteca 
Virtual da 
Saúde 

Fortalecimento do 
vínculo entre 
profissional e usuário; 
 
Capacitação de 
equipe da atenção 
básica no 
atendimento à 
pacientes em saúde 
mental. 

responsabilidades 
compartilhadas entre 
equipes de Referências e 
profissionais de saúde 
mental, o que apontam 
para a necessidade de 
capacitação destes 
profissionais, além de uma 
melhor articulação e 
organização da rede de 
cuidado em saúde mental. 

LILACS Apoio 
matricial: 
um 
caminho 
para a 
integração 
saúde 
mental e 
atenção 
primária 

Saúde 
debate 

2014 Saúde 
mental; 
Atenção 
Primária à 
Saúde; 
Apoio 
matricial; 
Cuidado 
compartilha
do; Gestão 
em saúde 

Discutir os 
achados de 
pesquisas 
nacionais e 
internacion
ais sobre a 
temática e 
os 
elementos 
comuns à 
descentrali
zação em 
saúde 
mental. 

Abordagem 
interdisciplinar; 
 
Enriquecimento das 
intervenções 
terapêuticas. 

No contexto micro, atenção 
especial deve ser dada aos 
elementos imateriais, 
particularmente ao aspecto 
relacional da interação 
entre profissionais e 
equipes da APS e 
especialistas. Assim, as 
habilidades de 
comunicação e de escuta, 
a flexibilidade, a 
disponibilidade e a 
capacidade de construir 
consensos nas abordagens 
aos usuários emergem 
como atributos não 
somente desejáveis, mas 
necessários ao 
desenvolvimento do 
trabalho. Por outro lado, as 
práticas estarão 
atravessadas pelos 
princípios e valores 
profissionais e pessoais 
dos diferentes atores 
envolvidos, nem sempre 
congruentes com os 
institucionais. 
 

LILACS Apoio 
matricial 
em saúde 
mental na 
percepção 
dos 
profissionai
s 
especialista
s 

Aletheia;  2014 Saúde 
mental; 
Descentrali
zação; 
Atenção 
primária à 
saúde. 

Investigar o 
apoio 
matricial 
em saúde 
mental na 
Atenção 
Primária à 
Saúde, na 
perspectiva 
dos 
profissionai
s de um 
Centro de 
Atenção 
Psicossocia
l. 

Capacitação da 
equipe da atenção 
básica; 
 
Atendimento conjunto; 
 
Discussões de casos 
clínicos. 

Os resultados apontam a 
articulação Centro de 
Atenção Psicossocial e 
Atenção Primária a partir 
do matriciamento; o 
território como espaço de 
coprodução de saúde; a 
clínica ampliada 
transcendendo o modelo 
centrado na doença e as 
dificuldades encontradas 
no processo. Conclui-se 
que o matriciamento é uma 
ferramenta que possibilita a 
inserção da saúde mental 
na Atenção Primária, 
qualificando a integralidade 
do cuidado, a 
corresponsabilização e a 
humanização da atenção. 

MEDLIN
E  

A 
perspectiva 
dos 
profissionai
s da 
Atenção 
Primária à 
Saúde 
sobre o 
apoio 
matricial 
em saúde 
mental 

Ciência 
Saude 
Coletiva 

2015 Saúde 
mental; 
Descentrali
zação; 
Atenção 
Primária à 
Saúde; 
Apoio 
matricial; 
Inovação 
organizacio
nal 

Investigar o 
apoio 
matricial 
em saúde 
mental na 
Atenção 
Primária à 
Saúde com 
vista à 
identificaçã
o de 
diretrizes, 
princípios 
profissionai
s e valores 
que 
permeiam o 
processo. 

Denotam um 
processo de trabalho 
sustentado por 
relações 
personalizadas, 
pautado pela 
ampliação da clínica, 
mediado por 
princípios como a 
interdisciplinaridade, o 
vínculo, a 
integralidade, a 
acessibilidade, a 
corresponsabilização 
e longitudinalidade. 

Os valores que sustentam 
a relação com o 
especialista organizam-se 
em torno do vínculo, da 
confiança e da 
honestidade. As 
dificuldades de 
encaminhamento ao Centro 
de Atenção Psicossocial 
aparecem como barreiras à 
articulação em rede. O 
vínculo com o especialista, 
a estrutura das equipes de 
Saúde da Família e a troca 
de experiências e saberes 
são identificados como 
fatores facilitadores. 

LILACS  Desafios do 
apoio 
matricial 
como 
prática 
educaciona
l: a saúde 
mental na 
atenção 
básica 

Interface 
comunicaç
ão saúde 
educação 

2015 Saúde 
Mental; 
Atenção 
Básica; 
Modelos 
educaciona
is; Apoio ao 
desenvolvi
mento de 
recursos 
humanos; 
Determinaç
ão de 
necessidad
es de 
cuidado de 
saúde 

Investigaçã
o sobre a 
dimensão 
educaciona
l das 
práticas de 
apoio 
matricial 
(AM) em 
saúde 
mental na 
atenção 
básica. 

Atendimento integral; 
 
Discussões de casos; 
 
Coresponsabilização 
dos casos. 

A percepção sobre o perfil 
de competência do 
apoiador mostrou-se 
coerente com os 
pressupostos do AM, ao 
passo que suas práticas 
educacionais 
apresentaram-se 
predominantemente 
vinculadas à tendência 
diretiva. O desafio para 
uma prática construtivista 
foi parcialmente 
constatado, uma vez que 
requer uma posição crítica 
e transformadora frente às 
práticas educacionais 
hegemônicas presentes na 



saúde. 
LILACS A prática 

do apoio 
matricial e 
os seus 
efeitos na 
Atenção 
Primária à 
Saúde 

Cad. Ter. 
Ocup. 
UFSCar 
(Impr.) 

2016 Saúde 
Mental; 
Saúde da 
Família; 
Atenção à 
Saúde. 

Buscou-se 
identificar 
os efeitos 
que os 
encontros 
de 
matriciame
nto 
provocaram 
no território 
de 
adstringênc
ia das 
equipes da 
Estratégia 
Saúde da 
Família 
acompanha
das. 

Encontros de 
matriciamento; 
 
Criação conjunta 
entre a equipe da 
atenção básica e a de 
saúde mental de um 
formulário para ser 
utilizado durante o 
acolhimento em 
saúde mental; 
 
Mapeamento de 
equipamentos/serviço
s existentes na 
comunidade; 
 
Discussão de casos; 
 
Estruturação e 
implementação dos 
PTS. 

A prática do Apoio Matricial 
favoreceu a ampliação das 
estratégias de cuidados em 
saúde mental na Atenção 
Primária à Saúde; a 
corresponsabilidade no 
cuidado; a escuta 
qualificada; o aumento da 
resolutividade neste nível 
de atenção; e a diminuição 
dos encaminhamentos sem 
critérios. Conclusão: Neste 
sentido, o Apoio Matricial 
foi uma ferramenta capaz 
de promover uma 
interlocução entre os 
serviços de saúde mental e 
a Atenção Primária à 
Saúde. Neste caminho, o 
Projeto Terapêutico 
Singular (PTS) configurou-
se como um grande aliado, 
proporcionando a 
construção de decisões e 
tarefas definidas de modo 
compartilhado, favorecendo 
o envolvimento e a 
responsabilização de todos 
no cuidado do sujeito com 
sofrimento psíquico. 

LILACS O apoio 
matricial 
em saúde 
mental: 
uma 
ferramenta 
apoiadora 
da atenção 
à crise 

Interface 
comunicaç
ão saúde 
educação 

2016 Saúde 
mental; 
Atenção à 
crise; Apoio 
matricial. 

Discutir as 
interferênci
as do apoio 
matricial na 
atenção à 
crise. 

Acompanhamento de 
casos leves em saúde 
mental na atenção 
básica; 
 
Discussão de casos. 

O matriciamento se revelou 
ferramenta apoiadora da 
atenção à crise, ao prevenir 
situações de crise ou 
abordá-las antes que se 
agravem, evitando manejos 
mais invasivos como: a 
utilização da polícia, uso da 
força física, conduções 
involuntárias para a 
emergência, internação 
hospitalar e para o CAPS. 
Esse conjunto de 
facilitações desvelou um 
potencial intercessor da 
ferramenta do 
matriciamento na 
constituição de uma 
atenção à crise pautada no 
modelo psicossocial. 
 

LILACS Apoio 
Matricial e 
Capsi: 
desafios do 
cenário na 
implantaçã
o do 
matriciame
nto em 
saúde 
mental 

Saúde 
debate 

2016 Saúde 
pública; 
Serviços de 
saúde 
mental; 
Pesquisa 
qualitativa. 

Explorar o 
conhecime
nto e a 
experiência 
de uma 
equipe de 
Centro de 
Atenção 
Psicossocia
l Infantil 
(Capsi) 
acerca da 
estratégia 
do Apoio 
Matricial 
(AM), com 
a 
participaçã
o de cinco 
profissionai
s da equipe 
de 
referência e 
quatro 
residentes 
multiprofissi
onais. 

Criação de equipe de 
matriciamento. 

Não se chegou a uma 
definição clara sobre o 
tema e não se reconheceu 
uma experiência com AM, 
tendo dificuldades para 
implantar esta estratégia 
dentro das ações de 
cuidado em saúde mental. 
Levanta-se a necessidade 
de articulação de uma rede 
que realmente consiga 
contribuir com a mudança 
de paradigma do modelo 
médico hegemônico. 

LILACS  Atenção 
primária e 
saúde 
mental: 
contribuiçõ
es e 
potencialid
ades do 
apoio 
matricial 

Mudanças 
 

2016 Saúde 
Mental; 
Atenção 
Primária; 
Apoio 
Matricial.  

 

Analisar 
como os 
profissionai
s inseridos 
nas 
atividades 
de Apoio 
Matricial o 
têm 
avaliado, 
aludindo os 
principais 
benefícios 
que tal 
estratégia 
tem 
proporciona
do aos 
serviços de 
saúde. 

Discussão de casos 
clínicos; 
 
Atendimento conjunto; 
 
Parceria com 
dispositivos existentes 
no território. 

Observada a sensibilização 
dos profissionais ao 
sofrimento psíquico, o 
trabalho interdisciplinar e a 
organização do fluxo da 
demanda de saúde mental. 
O Apoio Matricial também 
foi citado como importante 
articulador da rede de 
serviços, configurando-se 
como importante 
ferramenta da Reforma 
Psiquiátrica no contexto 
atual. 

LILACS O "cabo de Caderno de 2017 Atenção Analisar a Reuniões de A prática revelou um 



Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

força" da 
assistência: 
concepção 
e prática de 
psicólogos 
sobre o 
Apoio 
Matricial no 
Núcleo de 
Apoio à 
Saúde da 
Família 

Saude 
Publica. 

Primária à 
Saúde; 
Psicologia; 
Saúde 
Mental; 
Equipe de 
Assistência 
ao 
Paciente. 

concepção 
e a prática 
do 
matriciame
nto 
realizadas 
por 
psicólogos 
que 
trabalham 
no Núcleo 
de Apoio à 
Saúde da 
Família 
(NASF) no 
Município 
de São 
Paulo, 
Brasil. 

Matriciamento; 
 
Núcleos temáticos; 
 
Ações coletivas no 
território; 
 
Articulações com 
outros serviços. 

contexto complexo com 
uma organização de 
trabalho bastante 
heterogênea com falta de 
articulação entre gerências 
e tensões na execução do 
trabalho compartilhado, 
como a divisão desigual de 
tarefas, em que as equipes 
de saúde da família devem 
se responsabilizar pela 
assistência direta à 
população enquanto o 
NASF ocupa o lugar 
daquele que capacita e 
supervisiona, gerando 
conflitos sobre de quem é a 
responsabilidade da 
assistência, constituindo 
um contexto pouco propício 
ao cuidado integral, 
compartilhado e 
colaborativo. 



4. DISCUSSÃO 

Após a apreciação do material, observa-se que os artigos, em sua 

maioria, foram publicados em uma única base de dados. Segue abaixo o 

gráfico 1, discriminando o item base de dados referente ao Quadro 1. 

 

Gráfico 1: Bancos de dados dos 25 artigos selecionados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

As quatro bases de dados onde os 25 artigos foram encontrados são 

as seguintes: LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde); Medline (sigla em inglês para Sistema Online de Busca e Análise 

de Literatura Médica - Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online); BDENF (Base de Dados de Enfermagem) e Index Psi Periódicos 

Técnico-Científicos. 

Do total de artigos, 17 (68%) foram selecionados na base LILACS, 4 

(16%) do Medline, 2 (8%) da BDENF e 2 (8%) no Index Psi Periódicos. A 

majoritariedade de publicações na base LILACS tem íntima ligação com o 

propósito e característica da mesma, sendo o mais importante e abrangente 

índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe, 

contribuindo há 31 anos para o aumento da visibilidade, acesso e qualidade 

da informação em saúde nesta região. (LILACS, 2017) 
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Considerando que BDENF e Indx Psi Periódicos são base de dados 

vinculadas à categorias profissionais específicas e o Apoio Matricial em 

Saúde Mental deve ser propositivo à todas as diversas profissões de saúde, 

é compreensível que seus percentuais sejam similares e inferiores à 

plataformas mais universais. 

 

Gráfico 2: Lista e distribuição de periódicos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os 25 artigos foram publicados em 16 periódicos diferentes, sendo 

todos nacionais. O periódico Ciência e Saúde Coletiva publicou 5 artigos 

(20%), Interface Comunicação Saúde e Educação possui 4 (16%), Revista 

pesquisa e cuidado fundamental e o periódico Saúde e Debate publicaram 2 

(8% em ambos), e 12 outros diferentes periódicos publicaram 1 cada (4% 

individual e 48% do total publicado). 

Cabe ressaltar que a revista que individualmente publicou mais artigos 

com a temática estudada foi Ciência e Saúde Coletiva, periódico este com 

perfil vinculado à experiências e estudos na Atenção Básica e no território, e 

aplicabilidade de políticas e programas públicos de saúde. O Apoio Matricial 

é entendido como recurso que visa garantir assistência integral aos usuários 

do SUS na Atenção Básica. 
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O segundo periódico a publicar, proporcionalmente, mais artigos com 

o tema Apoio Matricial foi o Interface Comunicação Saúde e Educação, 

sendo o mesmo dirigido para a Educação e Comunicação nas práticas de 

saúde, a formação de profissionais de saúde (universitária e continuada) e 

a Saúde Coletiva em sua articulação com as Ciências Sociais e Humanas.  

Conforme analisado nas publicações, grande parte dos resultados 

apontam para a necessidade investimentos na formação e instrumentalização 

dos profissionais tanto das equipes de referência quanto das de apoio 

matricial, por identificarem inabilidade dos profissionais e desarticulação entre 

os serviços de saúde. 

 

Gráfico 3: Ano de publicação dos 25 artigos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A escolha do ano inicial para a realização da pesquisa se deu por duas 

razões. Em 2011 tem-se a publicação do Guia prático de matriciamento em 

saúde mental (CHIAVERINI, 2011) e a aprovação e publicação da Portaria nº 

3.088 MS/GM, de 23/12/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial 

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 
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O impacto destes eventos talvez justifique o aumento considerável de 

publicações com a temática Apoio Matricial em Saúde Mental nos anos 

posteriores a 2011, haja vista a diferença encontrada na presente pesquisa. 

Identifica-se que em 2011 foi publicado um artigo (4%); no ano de 2012 nota-

se um aumento no volume de pesquisas 6 (24%) e em 2013 temos o maior 

número absoluto 8 (32%).  

Nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017 descrevemos respectivamente o 

número absoluto de produções e seus percentuais a seguir: 3 (12%); 2 (8%); 

4 (16%) e 1 (4%). O menor número de publicações no ano vigente se justifica 

pelo término desta pesquisa no mês de outubro. 

Dentre os principais objetivos propostos pelos artigos estudados, 

houve uma grande prevalência dos verbos/ações Avaliar, Analisar, Conhecer 

e Investigar o Apoio Matricial, se o mesmo é desenvolvido de modo articulado 

entre as equipes da ESF e os serviços de Saúde Mental, e se há a 

possibilidade de acolher as crises dos usuários e dar resolubilidade aos 

casos acompanhados pelas equipes de referência.  

Com a leitura do material, constatou-se que a adoção do Apoio 

Matricial em Saúde Mental apesar de ser uma diretriz das políticas públicas 

desde o ano 2006, ainda acontece de forma tímida e incipiente no país. Dos 

25 dos artigos analisados, 20% mencionaram haver a prática do Apoio 

Matricial das equipes de referência para a área de Saúde Mental. No entanto, 

28% referiram que as equipes de Saúde Mental não desenvolvem tal prática 

no território da ação, principalmente pela desarticulação entre a ESF e os 

serviços de Saúde Mental. 

Os artigos apontam como principais obstáculos para a aplicação e 

consolidação do Apoio Matricial a necessidade de instrumentalização das 

equipes, pois as mesmas desconhecem seu conceito e prática (12%). 

Apenas 1 artigo ressalta a Educação Permanente como recurso para 

trabalhar as competências dos profissionais e o aprendizado significativo no 

território e entre os serviços 

Podemos destacar que as principais ações de Apoio Matricial em 

Saúde Mental de acordo com os artigos pesquisados são: reuniões entre as 

equipes; estímulo à integração entre as equipes; discussão dos casos; 



elaboração de PTS; corresponsabilização das equipes e dos serviços e 

realização de encontros de matriciamento. 

Em 32% dos artigos analisados, reforça-se o Apoio Matricial como 

possibilidade e como potência, ainda que em 16% dos casos, ele não seja 

observado ou aplicado junto às equipes de saúde. 

 Estas ações de Apoio Matricial mais comuns foram agrupadas em 

duas categorias temáticas: Clínica Ampliada e Responsabilização pelo 

cuidado. Enquanto Clínica Ampliada, entende-se como o processo de acolher 

e ressignificar o sujeito e sua fala; compartilhar a reponsabilidade do cuidado 

à partir do protagonismo do usuário dos serviços, a superação de um modelo 

biomédico centrado na doença e nas perspectivas concretas do adoecimento 

em detrimento do uso de tecnologias leves do cuidado, como a escuta 

sensível, a interação com o território, visita domiciliar, a identificação das 

vulnerabilidades e principalmente o Acolhimento. (CAMPOS, 2017) 

Já a Categoria temática Responsabilização pelo cuidado se embasa 

sob a ótica da gestão e organização da rede de saúde. Envolve a pactuação 

e participação dos serviços de saúde e seus profissionais, consolidando a 

proposta do cuidado integral e humanizado. Abaixo, os quadros 2 e 3 

apontam as categorias de sentido relacionadas aos eixos das categorias 

temáticas supracitadas. 

 

Quadro 2: Clínica ampliada e suas Categorias de Sentido. 

Categorias de Sentido  Categoria Temática 

Escuta 

Vínculo 

Acolhimento 

Clínica Ampliada 

 

Quadro 3: Responsabilização pelo cuidado e suas Categorias de Sentido. 

Categorias de Sentido Categoria Temática 

Interconsulta 

Supervisão 

Discussão de caso 

Responsabilização pelo 

cuidado 

 



Os principais resultados descritos nos artigos pesquisados apontam 

que é possível promover transformações na atenção psicossocial 

caminhando para o desenvolvimento de outros modos de atenção voltados 

cada vez mais para o território de vida dos usuários. 

É possível perceber o potencial que o Apoio Matricial apresenta junto 

às equipes de saúde. Segue abaixo o gráfico que representa as ações e os 

percentuais proporcionais de concretização prática do apoio matricial e do 

matriciamento nas experiências descritas nos artigos.  

 

Gráfico 4: Ações de Apoio Matricial citadas nos 25 artigos selecionados.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota-se que as discussões e compartilhamento de casos entre os 

serviços de Atenção Básica e as equipes de Saúde mental são os recursos 

mais utilizados de acordo com os artigos (44% dos casos). Em seguida, o 

fortalecimento da articulação entre os serviços de saúde (entre si) e o 

território (20%). 

 É preocupante o fato de que a elaboração do PTS seja apenas 

instituído em 16% dos casos, pois considerando a perspectiva da Clínica 

ampliada e o cuidado em saúde mental, este talvez seja um dos recursos 

fundamentais e mais eficazes no que concerne ao planejamento das 

intervenções, acompanhamento e evolução dos casos. Além disso, reforça a 

Ações	  de	  Apoio	  Matricial	  

Discussões/
Compartilhamento	  de	  casos	  

Articulação	  entre	  serviços/
território	  

Elaboração	  de	  PTS	  

Capacitação	  das	  equipes	  

Outros	  



lógica do protagonismo e corresponsabilização do cuidado por parte do 

usuário.  

 Os artigos também apontam a necessidade de qualificação das 

equipes, principalmente as de Atenção Básica, para a prestação do cuidado 

integral e equânime no âmbito da saúde mental. (FERNANDES, 2017) 

Em 16% dos casos, a ineficiência no cuidado prestado pelas equipes 

foi entendida como uma falha no processo de formação dos profissionais na 

linha do cuidado de saúde mental.   

Também foi percebido em dois artigos (8% dos casos) em que os 

profissionais do CAPS desconheciam o que era Apoio Matricial. Tal fato nos 

remete para a importância das ações de Educação Permanente junto às 

equipes especializadas de Saúde Mental e a possibilidade do aprendizado à 

partir da prática, da dúvida e da busca pela qualidade, pela excelência. 

(PNEPS, 2009) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSÃO 
Os diferentes artigos atribuem diferentes significados para o Apoio 

Matricial em Saúde Mental como modalidade do cuidado, e dentre eles, dois 

se destacam pela repetição: 

I – Novas práticas institucionais; e 

II – Retaguarda Especializada. 

 O desenvolvimento do Apoio Matricial em Saúde Mental configura 

outros arranjos organizacionais dos serviços de saúde, onde a 

disponibilidade para o novo é imprescindível para a adoção de práticas 

diferentes das adotadas até então. Práticas que permitam um deslocamento 

dos saberes e das posições dos profissionais tanto da Atenção Básica quanto 

dos de Saúde Mental. (SOUZA, 2015) 

Portanto, incentiva a ampliação das ações pelos espaços dos 

territórios, expandindo a ideia restrita dos serviços. Ficou evidenciado que, 

quando da não adoção do Apoio Matricial em Saúde Mental, se deve ao 

desconhecimento do conceito por parte dos profissionais da Saúde da 

Família e até mesmo dos CAPS. Com isso, a importância do Apoio Matricial 

para a adoção de outros modos de cuidado em Saúde Mental é fundamental, 

caso tenha como objetivo a atenção psicossocial. 

As equipes referiram desconhecimento devido a insuficiência de 

atividades de Educação Permanente nas unidades. Tal fato pôde ser 

constatado, pois dentre os 25 artigos, apenas 1 (4%) entende como 

necessário a utilização da Educação Permanente no serviço como um 

recurso potente para a reflexão das práticas desenvolvidas e a construção de 

novos saberes com vista à qualificação do cuidado. 

Portanto, o presente trabalho propõe que sejam realizadas ações de 

sensibilização nas diferentes equipes (de saúde mental nos CAPS e NASF e, 

principalmente na ESF) não apenas com orientações de cunho diretivo, mas 

à partir da perspectiva do trabalho em si, da possibilidade do cuidado coletivo 

e da construção de uma rede de atenção que promova a Retaguarda 

Especializada citada em experiências exitosas. 

O apoio matricial	  envolveria a possibilidade de qualificação em Saúde 

Mental, sob a lógica da Educação Permanente, propondo um novo olhar para 

as equipes nas unidades de saúde. Que a transversalidade da atenção se 



estabeleça por e pelo trabalho, na ação junto aos usuários, podendo 

acontecer via discussão de casos, atendimentos compartilhados, 

interconsultas e visitas domiciliares.   

Pensando então o Apoio Matricial como uma possibilidade de 

Educação Permanente tanto para os profissionais da Atenção Básica quanto 

para os de Saúde Mental e a dificuldade do exercício prático desta proposta 

para garantir a adoção, de fato, de uma clínica ampliada e para que os 

profissionais trabalhem na perspectiva da corresponsabilização do cuidado é 

preciso primeiramente qualificar estes profissionais para este novo modo de 

cuidar. (OLIVEIRA; TRINCA, 2017) 

Sendo assim, uma das propostas de produto desta dissertação de 

mestrado consiste num minicurso online onde os profissionais possam 

acessar gratuitamente e se atualizar sobre a temática.  

Este minicurso adota como recurso pedagógico o uso de links de 

vídeos em portais de comunicação que facilitem o processo ensino-

aprendizagem de modo dinâmico e com referências às experiências e 

práticas desenvolvidas por estes profissionais. 

Uma das características mais importantes é o fácil acesso, pois não é 

necessário o uso do computador ou outro dispositivo tradicional. O acesso 

pode ser feito via qualquer smartphone que possua um sistema operacional 

que suporte o aplicativo OneDrive ou, minimamente, que acesse a pasta 

deste aplicativo onde estará alocado o minicurso. 

Outra particularidade é a possibilidade de compartilhamento do 

material, via e-mail, aplicativos de mensagens instantâneas ou link enviado 

por SMS (Short Message Service). 

 
 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOTELHO, L. L. R.; CUNHA, C. C. de A.; MACEDO, M. O método da 
revisão integrativa nos estudos organizacionais. Gestão e Sociedade. · 

Belo Horizonte, v.5, n. 11, p. 121-136 · maio-ago. 2011 · ISSN 1980-5756. 

Disponível.em:<https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade/article/

view/1220/906 >. Acesso em: 17 outubro 2017.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Saúde mental / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2013. Brasil. Ministério da Saúde, 2013. 176 p.: il. (Cadernos de 

Atenção Básica, n. 34) 

______. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.088, de 23 de 
dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 

de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Diário Oficial [da] União. Brasília, DF, 2011b. Disponível em: <http:// 

bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html>

Acesso em: 10 de outubro de 2010. 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde. Brasília; 2009. p. 69. 

CAMPOS, G. W. S.  Projeto Terapêutico e estratégias de promoção 
em situações de apoio matricial. In: CAMPOS, W. de S.; CASTRO, C. P.; 

FERNANDES, J. A.; ANÉAS, T. V. (Org.) Investigação sobre Cogestão Apoio 

Institucional e Apoio Matricial no SUS. – São Paulo: Hucitec, 2017 

CHIAVERINI, D. H. et al. Guia prático de matriciamento em saúde 
mental. Brasília: Ministério da Saúde, Centro de Estudos e Pesquisa em 

Saúde Coletiva, 2011. 

CUNHA G.T., CAMPOS G.W.S.; Apoio matricial e atenção primária 
em saúde. Saúde Sociedade. 2011;20(4):961-70.  

DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA. Conferência Internacional sobre 

Cuidados primários de saúde; 6-12 de setembro 1978; Conferência de Alma 



Ata; URSS. In: Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Políticas de Saúde, 

Projeto Promoção da Saúde. Declaração de Alma-Ata; Carta de Ottawa; 

Declaração de Adelaide; Declaração de Sundsvall; Declaração de Santafé de 

Bogotá; Declaração de Jocarta; Rede de Megapaíses; Declaração do México. 

Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2001. p. 15. 

FERNANDES, J.; OLIVEIRA, M. M. DE; PEREIRA JR, N. Apoio 
Institucional e Apoio Matricial: encontros e desencontros entre apoio à 
gestão em saúde e à gestão da clínica. In: CAMPOS, W. de S.; 

FIGUEIREDO, M. D.; OLIVEIRA, M. M. de; O Apoio Paideia e suas rodas: 

reflexões sobre práticas em saúde. – São Paulo: Hucitec, 2017 

GAZIGNATO, E. C. DA S. & SILVA, C. R. DE C. (2014) Saúde mental 
na atenção básica: o trabalho em rede e o matriciamento em saúde 
mental na Estratégia de Saúde da Família. Saúde em Debate, 38(101), 

296-304 

LILACS. (2017). Definição do LILACS. Disponível em: 

<http://lilacs.bvsalud.org > Acessado em: 01/10/2017.  

GOMES, I. S.; CAMINHA, I. O. Guia para estudos de revisão 
sistemática: uma opção metodológica para as ciências do movimento 
humano. Porto Alegre, v.20, n.1, p.395-411, jan/ mar, 2014.  

MARI, J. DE J. Um balanço da reforma psiquiátrica brasileira. 
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12 [cited 2016-07-01], pp.4593-

4596..Available.from:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=

S141381232011001300005&lng=en&nrm=iso>.ISSN14138123.  http://dx.doi.

org/10.1590/S1413-81232011001300005. 

MENDES, K. D. S;, SILVEIRA, R. C. C. P., GALVÃO, C. M. Revisão 
integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na 
saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enfermagem 2008;17(4):758-64. 

OLIVEIRA, M. M. de; TRINCA, N. R. R. Apoio Matricial como 
metodologia de trabalho e arranjo estrutural: comparando experiências. 

In: CAMPOS, W. de S.; FIGUEIREDO, M. D.; OLIVEIRA, M. M. de; O Apoio 

Paideia e suas rodas: reflexões obre práticas em saúde. – São Paulo: 

Hucitec, 2017 

OMS. Organização Mundial da Saúde. Informe de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Genebra: OMS; 1978. 



Disponível em http://cmdss2011.org/site/wp-

content/uploads/2011/07/Declaração-Alma-Ata.pdf 

OMS. Organização Mundial da Saúde. Relatório sobre a Saúde no 
Mundo 2001. Saúde mental: nova concepção, nova esperança. Brasília: 

Gráfica Brasil, 2001. 

SILVA JR., A. G. da; MASCARENHAS, M. T. M. Avaliação da 
atenção básica em saúde sob a ótica da Integralidade: aspectos 
conceituais e metodológicos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. de (Org.). 

Cuidado: as fronteiras da Integralidade. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2008.  

SOUZA, A. C. Estratégias de inclusão da saúde mental na atenção 
básica: um movimento das marés – 1. Ed. – São Paulo: Hucitec, 2015 

SOUZA, M.T., SILVA, M.D., CARVALHO, R. Revisão integrativa: o 
que é e como fazer. Einstein [LILACS-Sistema Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde] 2010. Disponível em: 

http://apps.einstein.br/revista/arquivos/PDF/1134- Einsteinv8n1_p102-

106_port.pdf.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global status report on alcohol 
and health 2014. Geneva: World Health Organization; 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO DE PESQUISA 

Produto: Minicurso on-line de acesso simples. 

Título: Minicurso de Apoio Matricial em Saúde Mental. 

Objetivos:  

- Qualificar profissionais da Atenção Básica para a atenção em uma 

abordagem Psicossocial. 

- Divulgar novas práticas de cuidado em Saúde Mental. 

Público-alvo: Profissionais de saúde que desejam ampliar seus 

conhecimentos em Saúde Mental. 

Produto: Este consiste num minicurso onde a temática principal abordada é a 

do Apoio Matricial em Saúde trabalhando os principais conceitos, as 

principais estratégias para sua aplicação e ações a serem desenvolvidas no 

território, junto às equipes e usuários. 

O curso está disponível em uma pasta do aplicativo e nuvem OneDrive®, 

será gratuito, permitindo o acesso em qualquer dispositivo (fixo ou móvel) 

buscando oportunizar uma divulgação simples e rápida. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 – PRODUTO DA PESQUISA 

	  
	  

MINI-CURSO  
Apoio Matricial: uma 

ferramenta da 
assistência em Saúde 

Mental 
 

Roteiro e produção: Rodrigo OLIVEIRA DE 
CARVALHO DA SILVA 

Co-produção: Ândrea CARDOSO DE SOUZA 
Fátima CRISTINA ALVES ARAÚJO 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

O QUE SÃO TRANSTORNOS 
MENTAIS? 

•  O que é transtorno mental? 

•  E sofrimento psíquico? 

•  Vamos refletir a respeito destes conceitos, e como 
afetam as pessoas? 

•  https://www.youtube.com/watch?v=SWvjHPszmqw 

O IMPACTO DOS TRANSTORNOS 
MENTAIS NO TERRITÓRIO 

•  Os transtornos mentais constituem um grave 
problema de saúde mental a nível mundial e afetam 
pessoas de todas as idades, culturas e nível 
socioeconômico 

•  Organização Mundial da Saúde (OMS)  reconhece a 
IMPACTO dos problemas de saúde mental e admite 
a impossibilidade do seu cuidado ficar a cargo 
exclusivo de especialistas. 



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

O IMPACTO DOS TRANSTORNOS 
MENTAIS NO TERRITÓRIO 

•  Os Transtornos mentais reduzem as potenciais 
conquistas pessoais e a produtividade e grau de 
realização do individuo. 

•  Quando esses transtornos são precoces, há chance 
significativamente elevada de interrupção prematura 
da educação.  

•  Assista: https://www.youtube.com/watch?
v=ZXJo_kgHPdM 

O IMPACTO DOS TRANSTORNOS 
MENTAIS NO TERRITÓRIO 

As manifestações mais comuns do sofrimento mental 
na AB fazem parte de uma única síndrome clínica 
com três grupos ou dimensões de sintomas que 
compartilham fatores de risco, tem um curso clínico 
semelhante e se combinam:  

•  Tristeza/desânimo; 

•  Ansiedade; 

•  Sintomas físicos (somatização). 



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

PESSOA COMPLEXA E 
SOFRIMENTO 

Sofrimento não é 
doença 

Estigma e 
sofrimento 

São as 
pessoas que 

sofrem 

Assista: https://
www.youtube.com/watch?
v=Ult9ePwpvEY 

REFORMA SANITÁRIA / 
REFORMA PSIQUIÁTRICA  

•  Ambas possuem princípios semelhantes; 

•  Devem repensar e promover saúde ampliando a concepção do 
processo saúde-doença e elaborando novos modos de atenção; 

•  Ampliar do direito a saúde; 

•  Aproximar a sociedade da loucura; 

•  É um modo de produzir saúde; 

•  Produção de vida x cura da doença. 

•  ASSISTA: https://www.youtube.com/watch?v=p9y8q4tvQgw 



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

SAÚDE MENTAL = SAÚDE 
GERAL? 

 
•  É possível desenvolver um plano de cuidados que englobe 

ações realizadas mesmo que os profissionais não percebam 
suas práticas. 

•  Transversalidade da Saúde Mental. 

•  O QUE É SER TERAPÊUTICO? 

•  Assista: https://www.youtube.com/watch?v=l-WCwYujNS0 

E A ATENÇÃO BÁSICA? 

“Aborda os problemas mais comuns da 
comunidade, oferece serviços de prevenção, 
tratamento e reabilitação para maximizar a saúde, 
integra a atenção quando há mais de um 
problema, lida com o contexto no qual a doença 
existe, influencia a resposta das pessoas a seus 
problemas de saúde, organiza e racionaliza o uso 
dos recursos“  



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

E A ATENÇÃO BÁSICA? 

Deve ser o primeiro acesso aos serviços de saúde, 
incluindo as demandas em Saúde mental. 

 

RESPEITO À SINGULARIDADE DO SUJEITO E 
INSERÇÃO SOCIOCULTURAL  

(REFORMA PSIQUIÁTRICA) 

 
E A ATENÇÃO BÁSICA? 

•  Atenção integral! 

•  Somente à partir da Integração com a Saúde Mental: 

1. Cotidiano 

2. Território 

3. Singularidade dos pacientes e comunidade 

4. Romper com saberes e práticas do campo da saúde mental 

 

•  ASSISTA: https://www.youtube.com/watch?v=6onZkg459eo 



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

E COMO FAZER? 

•  ESF – Principal dispositivo para integração da saúde mental na 
atenção básica (ACOLHIMENTO); 

•  Desmistificação da loucura; 

•  Sujeito em sofrimento psíquico – todos cidadãos – mesmo espaço; 

•  Promoção da ampliação dos espaços de circulação das pessoas em 
sofrimento psíquico; 

•  Necessidade ética, mais humana e acolhedora, de responsabilizar-se 
e solidarizar-se com o sofrimento do outro. 

•  ASSISTA: https://www.youtube.com/watch?v=-cvt4v64J9M 

E COMO FAZER? 

 

SAÚDE MENTAL – EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

•  Possibilita transformar fronteiras, nos levando a 
percorrer caminhos diferentes, agenciamentos e 
possibilidade de vida. 



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

E COMO FAZER? 

A Atenção Básica desempenha importante papel no 
diagnóstico precoce, no início rápido do tratamento, na 
manutenção do tratamento farmacológico dos quadros 
estáveis e na reabilitação psicossocial para os quadros de 
psicose. Além disso, é importante afirmar que, mesmo os 
pacientes acompanhados por serviços especializados da 
rede de atenção psicossocial (como os CAPS), devem 
continuar sendo acompanhados pela rede básica de 
Saúde, já que, além de demandas psiquiátricas e 
psíquicas, esse usuário precisa continuar sendo assistido 
em suas necessidades clínicas. 

(BRASIL, 2013) 

REDE DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (RAPS) 

https://www.youtube.com/watch?v=lwlVfr9SOFo 

!



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

APOIO MATRICIAL  

•  “Matriciamento ou apoio matricial é um novo 
modo de produzir saúde em que duas ou mais 
equipes, num processo de construção 
compartilhada, criam uma proposta de 
intervenção pedagógico-
terapêutica.”  (CHIAVERINI, 2011) 

APOIO MATRICIAL  

•  Quais as diferenças entre Apoio Paideia, Apoio 
Matricial e Apoio Institucional? 

•  ASSISTA: https://www.youtube.com/watch?
v=NmCKZunNd5g 



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

APOIO MATRICIAL  

Podemos entender tais intervenções pelo apoio 
matricial através de duas perspectivas extremamente 
pertinentes: 

 

•  Pedagógico 

•  Terapêutico 

APOIO MATRICIAL  

•  Visando a desburocratização do processo de 
construção de rede de saúde além de propor a 
redução dos encaminhamentos e regulação dos 
usuários dos serviços de Atenção Primária à Saúde 
(através da Estratégia de Saúde da Família) para 
unidades especializadas, o matriciamento se 
configura como ferramenta adequada para o alcance 
destes objetivos. Tais propostas se apoiam na 
reestruturação do processo de trabalho passa a 
classificar os componentes técnicos da saúde em 
dois tipos de equipe: 

•  Equipe de referência 

•  Equipe de apoio matricial 



	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

QUANDO SOLICITAR O 
MATRICIAMENTO? 

•  Quando a equipe de referência identifica algum 
caso onde há a necessidade de apoio em  saúde 
m e n t a l , c o m o e m d e t e r m i n a ç õ e s d e 
diagnósticos específicos, suporte para famílias 
ou indivíduos portadores de transtornos 
mentais.  

•  Também é recomendado para apoiar a 
vinculação de um usuário da ESF ao CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial) e quando a 
própria equipe da ESF percebe dificuldades de 
relacionamento interpessoal ou adversidades 
encontradas no processo de trabalho. 

INTERVENÇÕES EM SAÚDE 
MENTAL DA ATENÇÃO BÁSICA 

•  Grupos na atenção primária à saúde; 
•  Educação permanente em saúde e transtornos 

mentais; 
•  Intervenções terapêuticas na atenção primária à 

saúde; 
•  Intervenções baseadas em atividades na 

atenção primária; 
•  Abordagem familiar. 

•  ASSISTA: https://www.youtube.com/watch?
v=WV3WexELcFk 
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