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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo relatar a prática de matriciamento vivenciada no CAPS III 

Leste, no período de 2014 a 2016 na cidade de Natal-RN. Torna-se relevante, na medida em 

que foi uma iniciativa do serviço para priorizar os usuários em crise, em detrimento do grande 

número de pacientes estabilizados que estavam sendo atendidos em caráter ambulatorial. 

Compreende-se que o matriciamento é o caminho para que o usuário seja atendido em todo o 

território, não só como um paciente com transtorno, mas como um cidadão que necessita de 

um cuidado integral. Nesta perspectiva, trata-se de um estudo descritivo, qualitativo e 

observacional, que utiliza o relato de experiência de profissionais de um CAPS III acerca dos 

desafios enfrentados no processo de fortalecimento da RAPS, por meio da reestruturação do 

serviço e das ações de matriciamento, nas unidades de abrangência, a saber: distritos Leste e 

Sul. Para tanto, conta com estratégias como: elaboração do Projeto Terapêutico Singular; 

Interconsulta; consulta conjunta de saúde mental e atenção primária; visita domiciliar 

conjunta. Ocorreram oficinas de trabalho de avaliação e planejamento no CAPS, o que 

favoreceu a corresponsabilização de casos e consequentemente das ações de matriciamento. 

Foram realizados dois Fóruns de Saúde Mental e Oficinas de Sensibilização com as equipes 

das Unidades Básicas. Ocorreram também, leituras e discussões sobre matriciamento, visitas 

as unidades do distrito Sul e, posteriormente, visitas ao distrito leste. Nesse percurso, 

encontramos algumas dificuldades quando por motivos diversos alguns pacientes já 

matriciados retornam ao CAPS por descontinuidade da assistência, dificuldade de acesso a 

consulta médica, falta de receituário clínico para os medicamentos especiais. Os resultados 

positivos já se apresentam durante esse processo, como o fato dos pacientes estarem 

procurando um cuidado integral de sua saúde, tendo acesso ao atendimento de um clínico 

geral, está realizando alguns exames de rotina, tratamento dentário, e quando necessário, 

exames especializados. Destaca-se que esse processo promoveu  um melhor diálogo entre o 

CAPS e as UBS. No entanto, sabe-se que as possibilidades de atuação para melhoria na 

qualidade do serviço não se esgotam, e este foi o pontapé inicial para uma abordagem mais 

efetiva junto à comunidade, rumo a valorização da Rede de Atenção Psicossocial. 

 

Palavras-chaves: Matriciamento, CAPS III Leste, Atenção Primária a Saúde. 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Saúde Mental instituiu por meio da Portaria GM/MS nº 

3.088/2011 a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), buscando consolidar os pontos de 

atenção à saúde 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). Essa portaria tem o objetivo de ampliar o acesso, garantir a articulação e integração 

dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do 

acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. A RAPS é constituída 

por sete componentes fundamentais: atenção básica em saúde, atenção psicossocial 

especializada, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, 

atenção hospitalar,  estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial.¹ 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram criados com o intuito de uma 

nova reorganização da saúde mental, fugindo da hospitalização em instituições psiquiátricas e 

puramente medicamentosas. Os modelos de CAPS foram adotados nacionalmente com as 

tipologias CAPS I, CAPS II e CAPS III. Ainda na atualidade, as três modalidades 

organizacionais são responsáveis para o atendimento de usuários com transtornos mentais 

severos e persistentes, funcionando como unidades ambulatoriais de atenção diária sob a 

lógica de territorialização. Além das já citadas, foram também criados os serviços 

comunitários na área de álcool e drogas (CAPS ad) além da tipologia para a infância e 

adolescência (CAPS i)
2
. 

O sistema de tratamento dos serviços abrangem três modalidades de atendimento:  o 

Intensivo ofertado para aqueles usuários que necessitam de atendimento diário, ou seja, 

pessoas com grave sofrimento psíquico em situação de crise, ou dificuldade intensa de 

convívio social e familiar, podendo esse fazer uso dos leitos 24h; o Semi-Intensivo, referente 

aquele usuário que frequenta o serviço até três vezes por semana, quando o sofrimento e a 

desestruturação psíquica diminuíram, mas ainda há necessidade de atenção direta; e o Não 

Intensivo, representado por aqueles usuários que frequentam até três vezes ao mês o serviço, 

não necessitando de suporte e atenção continua da equipe.
 2

 

Além do compromisso com o usuário, o CAPS também deve exercer a função 

territorial, em que realiza atividades reguladoras, como a regulação das portas de entrada, a 

referência e contra referência para atenção primária, serviços hospitalizados, média e alta 

complexidade, assim como o cadastramento de usuários de psicofármacos, dentre outras 

funções
2
. 

O indivíduo com transtorno mental necessita de atendimentos e demandas que vão 

além dos serviços do CAPS, como a assistência da atenção primária, consultas especializadas, 

e serviços gerais de saúde. Um sistema abrangente de porta de entrada deve incluir a atenção 

primária disponível e profissionais de saúde mental devem participar de forma complementar 

destes serviços. Um ponto crítico dos serviços de saúde mental no Brasil está exatamente na 

falta de acesso aos serviços e de capacitações dos profissionais da atenção primária, 

dificultando o sucesso desse modelo substitutivo.³ 

Pela falta de capacitação dos profissionais da atenção primária em lidar com 

pacientes com transtorno mental, surgem às dificuldades de diversas naturezas, repercutindo 

diretamente na oferta de serviço para esse tipo de indivíduo, gerando encaminhamentos 

desnecessários para as instituições de saúde mental, como o CAPS, causando grande aumento 

de atendimento nas consultas ambulatoriais e na demanda como um todo
3
. 



 

 

Verifica-se que historicamente a atenção primária não acolhe devidamente estes 

indivíduos com transtorno mental e em resposta a esse difícil acesso, o CAPS se revela na 

condição de "pronto-atendimento" e ambulatório, o que superlota o serviço. Além disso, por 

limitações na RAPS muitos usuários que não se encaixam no perfil clínico de tratamento 

pelos CAPS, permanecem na instituição apenas para conseguir a consulta ambulatorial e a 

psicofarmacoterapia, comprometendo assim, o acesso e o atendimento das pessoas com 

transtornos mentais mais graves, seja mediante o atendimento de uma urgência, realização de 

visitas domiciliares ou pela busca ativa de pacientes em crise
4
.  

Nesse sentido, é necessário estabelecer uma melhor articulação entre o CAPS e a 

atenção primária, sendo o apoio matricial fundamental para isso, diminuindo os altos números 

de consultas ambulatoriais no serviço de saúde mental, melhorando o acesso, o atendimento e 

a qualidade dos serviços na atenção básica. Ademais, quando o atendimento é realizado no 

próprio bairro ou território, pode haver maior facilidade do usuário para o seu deslocamento e 

adesão ao tratamento. 

Nesse contexto, o 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, visando transformar a lógica tradicional do 

atendimento realizado nos serviços de saúde de efeitos burocráticos e pouco dinâmicos em 

ações horizontais, de corresponsabilidade e de atenção integral
5
. 

 Cabe ressaltar, que o matriciamento não se configura em: encaminhamento ao 

especialista, atendimento individual ao profissional de saúde mental, intervenção psicossocial 

coletiva realizada apenas pelo profissional de saúde mental 
5.

 

 Matriciar significa: proporcionar retaguarda especializada da assistência, suporte 

técnico-pedagógico, estabelecer vínculos interpessoais, apoio institucional, e construção 

coletiva de projetos terapêuticos
4,5.

 

Destaca-se que se deve solicitar o matriciamento  quando a equipe de referência 

necessita de suporte nas seguintes situações: apoio para abordar e conduzir um caso que 

exige, por exemplo, esclarecimento diagnóstico, estruturação de um projeto terapêutico e 

abordagem da família; suporte para realizar intervenções psicossociais específicas  na atenção 

básica, tais como grupos de pacientes com transtornos mentais; apoio na integração entre 

CAPS e Atenção Básica para ajudar na adesão ao projeto terapêutico  de pacientes com 

transtornos mentais graves e persistentes em atendimento no CAPS; apoio para resolver 

problemas relativos ao desempenho das tarefas e das situações difíceis encontradas no 

trabalho diário 
4.

 

Trabalhar com a saúde mental nos convoca a termos disposição, entusiasmo e 

flexibilidade para sustentarmos uma atenção que pode gerar diversos resultados. Ao tentarmos 

acolher, ajudar, assistir e iniciarmos um acompanhamento os efeitos são preciosos. Porém nos 

deparamos com algumas situações circunscritas nas Neuroses graves e Psicoses que se 

implicam com as lacunas da rede socioassistencial, bem como dificuldades no nosso processo 

de trabalho que fomentam a necessidade de redimensionarmos o nosso fazer/saber, e nos 

implicar com práticas que possibilitem aos nossos usuários transcenderem os muros do CAPS 

e  circularem no território, promovendo o cuidado integral com sua saúde, bem como lutando 

por sua inserção social em espaços de cultura e lazer. 

O nosso desejo é contribuir para um melhor direcionamento ao trabalho realizado no 

CAPS, cujos resultados repercutem não apenas em nós, mas principalmente nas escolhas de 

vida feitas pelo pacientes. 



 

 

Este trabalho justifica-se, devido ao fato do CAPS III Leste, estava assumindo um 

perfil de atendimento ambulatorial, descaracterizando-se como serviço que deveria acolher 

prioritariamente a crise.  

Dito de outra forma, a equipe estava acompanhando um grande número, 

aproximadamente, 800 pacientes, que em sua maioria estavam “estabilizados”, o que 

impossibilitava o CAPS III Leste, muitas vezes, de atender pacientes em crises graves; o 

CAPS estava acompanhando demandas que não era para ser atendidas lá, que não se 

caracterizavam como transtornos severos e persistentes. Outro fator, que contribui são as 

dificuldades de encaminhamentos dos pacientes ao estarem estabilizados para a rede 

socioassistencial, assim a equipe vislumbrou como forma de redimensionar o serviço a prática 

de matriciamento. 

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo relatar de matriciamento  no 

CAPS III Leste, no período de 2014 até 2016 na cidade de Natal –RN.   

 

 

METODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo e observacional, que utiliza o relato de 

experiência de profissionais de um CAPS III acerca dos desafios enfrentados no processo de 

fortalecimento da RAPS, por meio da reestruturação do serviço e das ações de matriciamento 

iniciadas em abril de 2014 até maio de 2016.  

O matriciamento envolveu dois tipos de equipe: equipe de referência (Estratégia de 

Saúde da Família, Atenção Básica) e equipe de apoio matricial (CAPS III), no município de 

Natal-Rio Grande do Norte. 

O Centro de Atenção Psicossocial III Leste é um serviço de saúde aberto e 

comunitário que funciona segundo a lógica do território, é especializado e pertencente à rede 

de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, destinado a atender pacientes 

portadores de transtornos mentais severos e persistentes em crise ou necessitando de avaliação 

psiquiátrica, a partir dos 18 anos de idade e que residam nas regiões Leste e Sul do município, 

tendo o ingresso por meio de encaminhamentos de qualquer ponto da rede do SUS ou por 

demanda espontânea. 

Segundo a Portaria GM/MS nº336/2002, 05 tipos de CAPS, definidos por ordem 

crescente de porte/complexidade e abrangência populacional, a saber: 

CAPS I - Transtornos Mentais severos e/ou persistentes, funciona em 02 turnos 

(20.000 e 70.000). 

CAPS II - Transtornos Mentais severos e/ou persistentes, funciona 2 turnos, pode se 

estender até 3 turnos (70.000 e 200.000).  

CAPS III – Transtornos Mentais severos e/ou persistentes. Funciona 24horas (acima 

de 200.000 habitantes), sendo o foco desta vivência. 

CAPS Infantil – Para crianças e adolescentes com T.M., funciona 2 turnos (mais de 

200.000 habitantes). 

CAPS AD – Pessoas com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 

psicoativa, funciona 2 turnos (mais de 70.000 habitantes  



 

 

O CAPS III Leste possui 10 leitos de internação 24h (5 masculinos e 5 femininos) 

para atender suas demandas territoriais, oferecendo os seguintes serviços: acolhimento, 

triagem, oficinas terapêuticas, consultas psiquiátricas, avaliação dos leitos, visitas 

domiciliares, atendimentos psicoterápicos individuais realizados por estagiários de psicologia 

e psicólogas, atendimentos de técnico de referência, assistência social, terapia ocupacional, 

atendimento à família, orientação e dispensação de medicamentos, nutrição, atendimentos de 

enfermagem e atenção à crise para os pacientes do CAPS III Leste, além de oferecer o serviço 

de leitos de acolhimento para os usuários da Zona Oeste de Natal.  

 O CAPS III Leste dispõe de equipe multiprofissional com Médicos Psiquiatras, 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Assistente Social, Psicólogos, Nutricionista, 

Educador Físico, Terapeuta Ocupacional, Farmacêuticos, Equipe de Apoio (ASG, Porteiro, 

Cozinheiras), Diretora e Administradora.  

O acesso ao serviço é realizado diariamente, preferencialmente no turno diurno e sem 

a necessidade de agendamento prévio. Seguindo as recomendações da Portaria nº.158/2015-

GS/SMS que normatiza o fluxo de atendimento aos usuários com sofrimento ou transtorno 

mental, visando a melhoria na qualidade da assistência prestada. De acordo com tal 

legislação, todas as pessoas que buscam o serviço devem ser acolhidas por meio de escuta 

ativa, na qual são considerados aspectos pessoais, sociais e econômicos do usuário. 

O registro das informações obtidas fazem parte de um protocolo de triagem criado 

coletivamente pela equipe e representa o alicerce para todas as demais intervenções 

posteriores que vão desde a própria adesão ao tratamento até o plano terapêutico do usuário. É 

por meio da escuta qualificada que acontece nesse primeiro contato que a equipe do CAPS já 

inicia o vínculo com um possível usuário do serviço, bem como, organiza um raciocínio 

clinico sumário capaz de orientar o tratamento ou o encaminhamento seguro pelos 

equipamentos que compõem a rede de atenção psicossocial. Vale ressaltar que o acolhimento 

é uma pratica do cotidiano do serviço, não sendo exclusividade apenas de novos usuários.    

 A organização do território ocorre por grupo de referência como demonstra o quadro 1 

composto pelos bairros da Zona Leste e pelo quadro 2 composto pelos bairros da Zona Sul. O 

número significa a quantidade de usuários por bairro e a taxa de usuários por localidade.  

 

Quadro 1 - Distribuição por bairros - Zona Leste  

 

Equipe de Referência Bairros Zona Leste Nº % 

 

Grupo 01 

Mãe Luiza 

Areia Preta  

Praia do Meio 

70 

11 

16 

20,1 

3,2 

4,6 

 

Grupo 02 

Alecrim 

Lagoa Seca 

109 

12 

31,3 

3,4 

 Barro Vermelho 4 1,1 



 

 

Grupo 03 Cidade Alta  

Ribeira 

Rocas 

Passo da Pátria 

Santos Reis 

Brasília Teimosa 

Albergue 

33 

8 

51 

9 

9 

1 

3 

9,5 

2,3 

14,7 

2,6 

2,6 

0,3 

0,9 

Grupo 04 Petrópolis 

Tirol 

12 

23 

3,4 

6,5 

Total  348 100 

 

O quadro 2 demonstra os grupos de abrangência da Zona Sul, os bairros divididos por 

grupos, Nº significa a quantidade de usuários por bairro e a taxa de usuários por localidade. 

 

Quadro 2 - Distribuição por bairros - Zona Sul  

 

Equipe de Referência Bairros Zona Sul Nº % 

 

 

Grupo 05 

Capim Macio 

Ponta Negra 

Neópolis 

Mirassol 

Pirangi 

15 

49 

28 

1 

2 

4,2 

13,8 

7,9 

0,3 

0,6 

 

 

Grupo 06 

Candelário 

Lagoa Nova 

Nova Descoberta 

Morro Branco 

Potilândia 

15 

39 

28 

6 

1 

4,2 

11 

7,9 

1,7 

0,3 



 

 

 

Grupo 07 

Planalto 

Pitimbu 

Cidade Satélite 

110 

26 

11 

31,1 

7,3 

3,1 

Total  354 100 

 

De acordo com o Relatório Anual do CAPS de 2015, foi possível constatar que a 

distribuição de usuários ativos por modalidade de tratamento ocorre em sua maioria para 

pacientes não intensivos (80%), seguido dos semi-intensivos (17%) e intensivos (3%), de um 

total de 702 usuários. O relatório também apontou que desses usuários ativos 51,5% eram 

mulheres. Sendo a faixa etária predominante entre ambos os sexos era de 36 a 45 anos. 

 

Estratégias utilizadas no matriciamento 

 Para isto, estão sendo utilizados algumas estratégias metodológicas, como: elaboração 

do Projeto Terapêutico Singular; Interconsulta; consulta conjunta de saúde mental e atenção 

primária; visita domiciliar conjunta; Genograma; Ecomapa e contato a distância por uso do 

telefone e/ou de outras tecnologias
5.

 Cabe ressaltar, que as estratégias utilizadas estão sendo 

escolhidas tendo como critério as demandas das Unidades Básicas. 
 

Local de ocorrência do matriciamento 

 

O matriciamento iniciou-se em 2014 e continua ocorrendo nas unidades dos distritos 

Leste e Sul. Inicialmente ocorreram discussões entre o CAPS e a coordenação de Saúde 

Mental. Foram realizadas ainda oficinas de sensibilização com os profissionais que compõe 

os distritos Leste e Sul. Acrescidos a reuniões com gerentes, diretores e  administradores dos 

distritos Leste e Sul. Paralelo a este processo, a equipe do CAPS Leste realizou leituras e 

discussões sobre matriciamento. Foram realizadas visitas as unidades do distrito Sul e 

atualmente estão sendo realizadas visitas ao distrito leste. Cabe ressaltar, que a prática de 

matriciamento é avaliada a cada encontro, tanto pela equipe do CAPS, como pela da UBS.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após análise da equipe dos dados existentes foi possível identificar as fragilidades do 

CAPS III, que consistia no grande número de usuários na modalidade de tratamento Não 

Intensiva em busca de atendimento psiquiátrico, refletindo numa grande demanda 

ambulatorial que acabava por descaracterizar o perfil do serviço. Além dessa situação também 

identificou-se outras consequências como a medicalização do sofrimento, o excesso de 

usuários no serviço, a inadequada atenção a crise por parte da equipe, elevado número de 

consultas psiquiátricas e rotatividade dos médicos psiquiatras por sobrecarga de trabalho e 

desmotivação, dentre outras consequências.   



 

 

Essa demanda excedente se justificava por fatores multicausais como: processo de 

triagem e elegibilidade equivocados, falta de entendimento padronizado por parte da equipe 

da missão e perfil de atendimento de um CAPS III, protocolo de triagem incipiente, 

dificuldade de acesso dos usuários com transtorno mental pela Atenção Básica, inexistência 

das ações de matriciamento dos usuários "estabilizados" ou com alta psiquiátrica, grande 

resistência dos usuários em retornar para outros pontos da Rede com receio de ficarem 

desassistidos, etc. Soma-se ainda a essa situação o desabastecimento de medicamentos e de 

alguns itens alimentícios, gerando para este serviço desgastes para a equipe e problemas na 

eficácia do tratamento dos usuários.  

Diante deste contexto, verificou-se quais as causas que apresentavam maior número 

de relações umas com as outras e que sofrendo intervenção dos atores poderiam provocar 

mudanças positivas no cotidiano do serviço e transformar a realidade assistencial dos usuários 

com transtorno mental.    

Para tanto, pela análise das causas apontadas, identificou-se capacidades favoráveis 

para o desenvolvimento de ações de matriciamento que se tornaram o centro de ação imediata 

e que não demandavam grandes esforços (no sentido de não depender de financiamento, 

política, burocracia, etc), mas também outras ações que mesmo sendo passível de intervenção 

demandaram uma abordagem mais ampla, abrangendo pactuações com outros serviços da 

rede, estratégias e mobilizações a médio e longo prazo.  

As estratégias compreenderam ações diversificadas, como a reestruturação do 

protocolo de triagem, oficinas de trabalho no CAPS de avaliação e planejamento, atividades 

de educação permanente para que os profissionais da atenção primária atendessem a demanda 

de saúde mental, quando necessário, visitas as Unidades Básicas de Saúde e reuniões 

intersetoriais para discussão de casos (Consultório na Rua, CREAS, Ministério Público, 

CENTRO POP, CAPS’s, Albergue Municipal, HUOL, Residência Inclusiva). 

Assim, a equipe além de manter as ações primordiais de um CAPS III (Acolhimento, 

oficinas terapêuticas, atenção a crise, atendimentos psicológicos, consultas médicas, visitas 

domiciliares, etc), elegeu como planejamento estratégico implementar ações de 

matriciamento. Nesta perspectiva, o CAPS busca fortalecer a articulação com outros 

dispositivos da rede, em especial com a Atenção Básica numa via de compartilhamento do 

cuidado visando à implementação de uma clínica ampliada. 

 

Percurso do processo de matriciamento 

O matriciamento é imprescindível como facilitador da acessibilidade para a saúde 

mental na atenção básica em saúde, reorganizando o serviço, viabilizando o trânsito dos 

trabalhadores de saúde mental
6
. 

Cabe então questionar: Como matriciar? - Compartilhando o cuidado em saúde (não só 

mental), de seus usuários com os demais serviços e com os vários recursos do território no 

qual o usuário se insere. Para que a sociedade compreenda que o paciente não é do CAPS e 

sim do território. 

Assim, faz-se necessário ter ciência que a saúde mental não está dissociada da saúde 

geral e, por isso, cabe aos profissionais desta área a reflexão e o desafio de perceber e intervir 

sobre essas questões, visto que as práticas em saúde mental na Atenção Básica podem e 

devem ser realizadas por todos os profissionais de Saúde
6
. 



 

 

De acordo com a Portaria Nº.158 /2015-GS/SMS, de 05 de maio de 2015, conforme o 

art. 2º - Os usuários prioritariamente deverão ser acolhidos na rede através das portas de 

entrada prioritárias seguindo os seguintes princípios: acolhimento, encaminhamento seguro e 

escuta ativa, cabendo a atenção básica, preferencialmente, através da unidade básica de saúde 

(UBS) ou unidade saúde da família (USF) para realizar o acompanhamento no seu território. 

E, em caso de necessidade de intervenção especializada para o apoio psicossocial 

especializado deverá procurar apoio prioritariamente no diurno o Centro Psicossocial (CAPS) 

de sua região.
8
 

 Para tanto, o trabalho eficaz do CAPS depende dos vários tipos de serviços disponíveis 

no Serviço Único de Saúde (SUS), mediante a regionalização. É importante apontar que as 

equipes de todos os níveis de atenção à saúde que prestam atendimento a usuários com 

transtornos mentais precisam estar preparadas para identificar o paciente  que realmente se 

encaixa no perfil dos serviços e se comunicar com os diversos profissionais envolvidos nesse 

processo de forma a compartilhar o cuidado, pois uma equipe multiprofissional capacitada é 

indispensável para atuar como catalisadores do tratamento terapêutico do paciente com 

transtorno mental. Para isso, estão sendo realizadas ações de sensibilização e de educação em 

saúde com os profissionais desses serviços de maneira contínua
5
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 Neste sentido, as ações de matriciamento compreenderam um conjunto de ações 

executadas de forma a causar um impacto na diminuição da demanda de pacientes Não 

Intensivos que não se encaixam no perfil preconizado pelo CAPS, e consequentemente na 

melhoria da qualidade do serviço prestado. Muitas dessas ações são pontuais, mas outras 

necessitam da participação e colaboração de todas as equipes envolvidas no processo de saúde 

de usuários com transtornos mentais, desde a atenção básica até os níveis mais complexos de 

assistência à saúde. 

O processo de matriciamento foi uma iniciativa do serviço, contando com uma 

construção conjunta envolvendo a participação do CAPS, a ESF, usuários e famílias, tendo 

em vista a compreensão de que esse é o caminho para proporcionar a construção de um 

cuidado integral e participativo aos usuários com transtornos mentais severos e persistentes. 

O matriciamento iniciou-se em 2014 ocorrendo nas unidades de saúde dos distritos 

Leste e Sul. Inicialmente ocorreram oficinas de trabalho de avaliação e planejamento no 

CAPS, onde a equipe multiprofissional analisou criticamente os dados do serviço advindos do 

Relatório Anual e após discussão foi traçado um planejamento com diversas ações 

estratégicas. 

 Para tanto, o apoio da Coordenação de Saúde Mental e dos Distritos sanitários Leste e 

Sul da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS), foram fundamentais para dar inicio e 

seguimento as ações. Com isso buscou-se iniciar a construção compartilhada de projetos 

terapêuticos entre equipe de referência e os apoiadores na Atenção Básica, o que favoreceu a 

corresponsabilização de casos e consequentemente as ações de matriciamento.    

Nesse ínterim, foram realizados dois Fóruns de Saúde Mental e Oficinas de 

Sensibilização com os gerentes, diretores e administradores das Unidades Básicas que 

compõem os distritos envolvidos. Paralelo a este processo, a equipe do CAPS Leste realizou 

leituras e discussões sobre matriciamento. Também foram realizadas visitas as unidades do 

distrito Sul e, posteriormente, visitas ao distrito leste.  Visto que a construção do processo de 

matriciamento não ocorre de forma homogênea em todos os pontos da atenção, uma vez que 

cada território tem características próprias que é preciso considerar com vistas a respeitar as 

diversidades territoriais existentes e favorecer o vinculo entre os serviços. Sendo assim, a 



 

 

abordagem e estratégia usada em uma Unidade de Saúde não é a mesma articulada pela 

mesma equipe em outra unidade.  

Visando garantir maior possibilidade de êxito nas ações de matriciamento e assegurar 

parceria interinstitucional de maneira continua, o CAPS buscou pactuar antecipadamente 

algumas ações entre os serviços, como: assegurar o acolhimento do paciente em crise, 

interconsulta, retaguarda leitos de internamento, assistência farmacêutica e apoio pedagógico.   

Nesse percurso, encontramos algumas dificuldades quando por motivos diversos  

alguns pacientes já matriciados retornam ao CAPS por descontinuidade da assistência. E os 

motivos circulam desde dificuldade de acesso a consulta médica, falta de receituário clinico 

para as prescrições de medicamentos especiais, a atitude do médico em se negar na 

transcrição das prescrições. 

Assim, como também já se apresentam alguns resultados positivos durante esse 

processo, como o fato dos pacientes estarem procurando um cuidado integral de sua saúde, 

tendo acesso ao atendimento de um clínico geral, está realizando alguns exames de rotina, 

tratamento dentário, e quando necessário exames especializados. Ressalta-se ainda, o que 

torna-se primordial nesse processo um melhor diálogo entre o CAPS e as UBS. No entanto, 

sabe-se que as possibilidades de atuação para melhoria na qualidade do serviço não se 

esgotam, e este foi o pontapé inicial para uma abordagem mais efetiva junto à comunidade, 

rumo a valorização da Rede de Atenção Psicossocial.  

O matriciamento é um processo que demanda criatividade e manejo, uma vez como foi 

relatado, cada UBS possui demanda peculiares, mas constitui-se como um processo 

fundamental para uma melhor qualidade de vida do paciente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este modo de produzir saúde torna-se fundamental, uma vez que se vislumbra nesta 

metodologia de trabalho a possibilidade de compartilhar o cuidado a ser ofertado aos usuários, 

de forma que estes circulem em toda a rede socioassistencial, possibilitando cuidados, fazeres, 

olhares, a fim de que o paciente com transtorno mental seja visto de forma integral. 

Tais práticas de trabalho envolvem trocas e construção do conhecimento, entre a 

equipe de referência e de apoio matricial, na perspectiva construtivista, que significa uma 

reconstrução de pessoas e processos em virtude da interação dos sujeitos com o mundo e dos 

sujeitos entre si. 

Cabe esclarecer, que este processo não é monopólio de nenhuma especialidade, 

devendo ocorrer de forma multiprofissional e intersetorial, visando a promoção de um diálogo 

e intervenção das mais diversas profissões na perspectiva de construção de um projeto 

terapêutico, em que cada profissional possa contribuir com olhares diferenciados, ampliando a 

compreensão e a capacidade de intervenção das equipes. Torna-se salutar também, a 

intersetorialidade que envolve a construção compartilhada de cuidado, nas mais diversas áreas 

do conhecimento, como: saúde, educação, assistência social, na perspectiva de que este 

usuário circule no território e seja visto como um todo.  

Compreende-se que os usuários não adoecem apenas de transtornos mentais. Como 

qualquer outro cidadão, eles também necessitam de cuidados de saúde de uma maneira 



 

 

integral, objetivando uma melhor participação ou circulação nos diversos níveis de 

assistência, vislumbrando, sobretudo, sua inserção social e melhor qualidade de vida. 
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