
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL DRº DEUSDEDITH MEGA

Coordenadora: Enfª Kelly Aparecida Pires

O que é: 
Trata-se de um serviço de atenção secundária, oferecendo basicamente atendimento psicoterápico
individual ou em grupo para todas as faixas etárias, visando o desempenho de função complementar
à atenção básica ao atuar como referência no matriciamento na rede de atenção em saúde mental.

Objetivos: 
Acolhimento em situação de sofrimento mental e acompanhamento;
Diagnóstico  clínico-situacional,  contemplando-se  aqui  o  diagnóstico  psicopatológico  e  o  risco
psicossocial;
Oferecer o tratamento e reabilitação psicoterápico;
Apoio matricial na rede de atenção psicossocial;
Gerenciar  os  projetos  terapêuticos  oferecendo  cuidado  psíquico  eficiente  e  personalizado;
Promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação,
trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas;
Dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica;
Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental.

Serviços Oferecidos:
Acolhimento psicossocial
Matriciamento na Atenção Básica
Matriciamento na Urgência e Emergência
Atendimento individual em Psicologia e Psiquiatria
Atendimento em grupo em Psicologia
Atendimento com terapeuta ocupacional
Atendimento social
Visitas domiciliares
Atenção em situações de crise
Reuniões com a rede psicossocial

Localização: 
Rua: Lindolfo Marques, 60 – Jardim Dom Pedro I - Serrana - SP
                         
Contato: (16) 3987-8333/ WhatsApp (16) 981440124

E-mail: saúde.mental.serrana@gmail.com

Horário de atendimento:
Segundas-feiras as sextas-feiras:   das 7h às 17h

Requisitos para atendimento: 
Encaminhamento da Rede de Atenção Psicossocial, matriciamento e demanda espontânea por parte 
dos usuários.

Documentos necessários:
Documentos pessoais (RG, CPF e CNS)
Encaminhamento da Rede de Atenção Psicossocial por guia de referência ou ofício
Encaminhamento por Matriciamento pela Atenção básica



Principais etapas para processamento do serviço:
Para  seguimento  na  unidade  será  disponibilizado  no  primeiro  contato  o  agendamento  de
acolhimento  psicossocial  que  poderá  ser  efetivado  presencialmente,  durante  o  expediente  da
unidade.

Prazo máximo para a prestação do serviço: 
Considera-se os casos de alta: 

 Por abandono do serviço (ausências nas consultas, por período igual ou acima de 1 ano); 
 Desligamento  por  faltas  (2  faltas  consecutivas,  sem justificativas  ou  3  faltas  alternadas,

mesmo que justificativas); 
 Por melhora; 
 Estagnação  do  quadro,  com  seguimento  por  transferência  para  Atenção  Básica,  tendo

supervisão por matriciamento; 
 Contemplar o número máximo de sessões da psicologia, segundo o protocolo da unidade. 

Forma de prestação de serviço:
Variável, de acordo com demanda singular do usuário. 


