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Frente a isso, a Reforma Psiquiátrica é um movimento mundial de lutas
por transformações nas práticas de atenção ao sofrimento psíquico e

mental que se desdobrou em experiências concretas em diversos países,
desde mudanças nos manicômios e na sua lógica, até propostas de

desospitalização e desinstitucionalização (COSTA-ROSA, 2013).

Como forma de reinserção
do usuário na família e na

sociedade, ocorreu  a
reestruturação dos serviços

de saúde mental com a
criação de novos

dispositivos como a rede de
serviços denominada Rede

de Atenção Psicossocial
(RAPS).

A assistência psiquiátrica foi, por muito tempo, baseada no
modelo hospitalocentrico, ou seja, na internação dos doentes
mentais em hospitais psiquiátricos e em sua exclusão social.

Fonte: aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094953-001.pdf



Objetivos da RAPS:
- Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral;

 - Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas

famílias aos pontos de atenção.
 - 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   Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS) tem como propósito a

criação, ampliação e articulação
de 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 SUS.  (BRASIL, 2011)

Fonte: Portaria Nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html



A RAPS é composta por sete componentes, que atuam
nos chamados de Pontos de Atenção.

Componentes
 

- Atenção Básica em Saúde
 
 

- Atenção Psicossocial Especializada
 
 

- Atenção de Urgência e Emergência
 
 

 - Atenção Residencial de Caráter Transitório 
 
 

- Atenção Hospitalar
 
 

-  Estratégias de Desinstitucionalização
 
 

 - Reabilitação Psicossocial

Essa rede de ações articuladas tem como objetivo de atender às
diferentes necessidades dos usuários e seus familiares.

Fonte: aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094953-001.pdf

Pontos de Atenção
 

- Unidades Básicas de Saúde
 

- Consultórios Na Rua
 

- Núcleos de Apoio à Saúde da Família
 

- Centros de Convivência
 

- Centros de Atenção Psicossocial 
 

- Atenção de Urgência e Emergência
 

- Unidades de Acolhimento
 

- Serviços de Atenção em Regime 
Residencial

 
- Leitos de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas

em Hospitais Gerais
 

- Serviços Residenciais Terapêuticos



Hoje, vamos
começar a falar

sobre o componente
Atenção Hospitalar



De acordo com a Portaria Nº 3.088, de 23 de Dezembro de
2011, Art. 10, os principais pontos de atenção na RAPS na

atenção hospitalar são: 

- E Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas 

 Esses serviços atuam em
articulação com os CAPS e outros

serviços da Rede de Atenção
Psicossocial. 

Fonte: Portaria Nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html

 - Enfermaria/Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral. 



Os leitos de saúde mental em hospital geral
oferecem tratamento hospitalar para casos

graves relacionados aos transtornos mentais
e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em

especial de abstinências e intoxicações
severas (BRASIL, 2017). 

O Serviço Hospitalar de Referência para
Atenção oferece suporte hospitalar,

através de internações de curta duração,
com equipe multiprofissional . Esse
serviço deve funcionar em regime

integral, durante 24 horas diárias, nos
sete dias da semana, sem interrupção da
continuidade entre os turnos (BRASIL,

2017).

Fonte: Portaria Nº 3.588, de 21 de Dezembro de 2017
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3588_22_12_2017.html



Quer saber mais? 
Fique ligado no

nosso próximo post!
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