
Nota Técnica nº 73/SES/SUBPAS-SRAS-DSMAD/2020 

PROCESSO Nº 1320.01.0083609/2020-39 

ASSUNTO: Orientações sobre o papel do Supervisão Clínico-Institucional e o Plano de 

Aplicação de Recursos Financeiros  previstos na Resolução SES/MG Nº 7.168, de 20 de 

julho de 2020.  

A Diretoria de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, com vistas a orientar e apontar 
as  diretrizes norteadoras referente ao papel do Supervisor Clínico Institucional e as 
ações a serem executadas pelos municípios e Unidades Regionais de Saúde , referente 
a Resolução SES/MG Nº 7.168, de 20 de julho de 2020, que "Estabelece as regras de 
adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro de 
custeio, em caráter excepcional, destinado à realização de supervisão clínico-
institucional nos Centros de Atenção Psicossocial da Rede de Atenção Psicossocial do 
Estado de Minas Gerais, nos termos que menciona", esclarece os seguintes pontos: 

Papel do Supervisor Clínico Institucional 

A supervisão clínico-institucional é um dispositivo de formação permanente que deve 
sustentar a responsabilidade compartilhada da equipe, facilitar o diálogo para que as 
diferentes questões possam ser expostas, os casos e as situações sejam manejadas 
com seus desafios e surpresas inerentes ao trabalho clínico na perspectiva da atenção 
psicossocial. O objetivo do supervisor é realizar ações para o fortalecimento da 
Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, instituída pela Resolução 
SES/MG Nº 5.461, de 19 de outubro de 2016, aprovada em CIB e pelo Conselho 
Estadual de Saúde, em consonância com os pressupostos da Reforma Psiquiátrica e 
as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A supervisão tem como premissa atuar de forma a sustentar a proposta de uma 
gestão partilhada da clínica, que auxilie os profissionais a enfrentarem os impasses 
institucionais frequentes no cotidiano do trabalho coletivo. Dessa forma, deve ocorrer 
a integração da equipe visando possibilitar a construção conjunta de projetos 
terapêuticos  singulares, à partir do cuidado no território e respeitando a autonomia 
dos usuários. 

Ações e atribuições a serem desenvolvidas pelo supervisor clínico institucional 

As ações devem ser coerentes com o disposto na Resolução SES/MG Nº 7.168, de 20 
de julho de 2020  e na Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, ou 
seja, o supervisor deverá realizar: 

-Assessoramento e suporte a equipe do CAPS  e suporte aos outros serviços da Rede 
de Atenção Psicossocial (RAPS) referente ao processo de trabalho a ser realizado no 
cotidiano. Portanto, o supervisor deverá analisar o funcionamento do serviço, 
identificar os principais impasses e dificuldades vivenciadas pela equipe na 
perspectiva de construir estratégias e ações com todos os profissionais para qualificar 
o cuidado ofertado. 

-Caberá ao supervisor discutir com a equipe temáticas fundamentais, entre elas: a 
importância do acolhimento;  a sistematização e necessidade do matriciamento; os 
princípios norteadores da construção do Projeto Terapêutico Singular; a importância 



de estabelecer técnico de referência no serviço; o cuidado compartilhado entre 
equipe do CAPS e Atenção Primária à Saúde;  a sistematização de reuniões semanais 
entre a equipe e rede intersetorial; a importância da busca ativa como uma ação 
estratégica que pode propiciar a construção do vínculo para o cuidado. 

 -Discutir junto a equipe sobre os casos clínicos associando ao contexto institucional, 
ao serviço, à rede, à gestão; 

-Discutir e intervir junto a equipe sobre o processo de judicialização da Saúde Mental, 
redirecionando o fluxo das solicitações de internações compulsórias dos usuários do 
município para a RAPS; 

-Acompanhar e apoiar as ações para efetivação do processo de desinstitucionalização 
de usuário internados em hospitais psiquiátricos, quando houver; 

-Promover ações de qualificação e discussão junto a equipe sobre o cuidado em saúde 
mental das crianças e adolescentes no território. Importante um olhar cuidadoso em 
função da fase peculiar de desenvolvimento em que esses indivíduos se encontram, 
ou seja na fase de experimentações pessoais e socioculturais. 

-Promover ações de qualificação e discussão junto a equipe sobre  o cuidado em 
saúde mental as pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 
drogas, na perspectiva de redução de danos. Salientamos que a Redução de Danos é 
“uma estratégia de saúde pública pautada no princípio da ética do cuidado, que visa 
diminuir as vulnerabilidades de risco social, individual e comunitário, decorrentes do 
uso prejudicial de drogas e deve ser considerada como um instrumento de trabalho 
de profissionais dos diversos serviços da RAPS de Minas Gerais. 

-Todos os profissionais do CAPS deverão participar das ações a serem desenvolvidas 
pelo supervisor. Portanto, é fundamental que os gestores compreendam e se 
sensibilizem quanto a importância da participação dos trabalhadores. Contudo, as 
equipes deverão se organizar de forma a manter o funcionamento do serviço para o 
acolhimento e atendimento das urgências com vistas a não prejudicar o acesso e/ou 
assistência a ser ofertada aos usuários. 

Orientações acerca dos critérios a serem considerados para a contratação do 
Supervisor Clínico Institucional  
-A Supervisão Clínico-Institucional deverá ser realizada por profissional com formação 
em Saúde Mental externo ao quadro de funcionários dos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), com comprovada habilitação teórica e prática no campo da Saúde 
Coletiva, preferencialmente das seguintes categoriais profissionais: 

I – médico; 

II – médico psiquiatra; 

III – psicólogo; 

IV – enfermeiro e 

V – assistente social. 

-Fundamental que o gestor municipal considere no momento de contratação a 
avaliação do currículo do candidato, e sua habilitação teórica e prática no campo da 
Saúde Mental e Saúde Coletiva, através da apresentação de documentos 



comprobatórios, ou seja, certificados de cursos, especialização, mestrado, entre 
outros. 

-O supervisor clínico institucional a ser contratado deverá ser um profissional que 
possua atuação recente na prática clínica nos serviços substitutivos da RAPS 
(previsto na Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas) e/ou 
experiência  em consultoria, preferencialmente tenha atuado na Atenção Primária à 
Saúde (APS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Serviço Residencial 
Terapêutico (SRT). Além disso, esse profissional deve ter envolvimento e clareza da 
importância da Reforma Psiquiátrica, experiência com matriciamento, compreensão 
do processo de trabalho desenvolvido pelos profissionais dos CAPS e dos outros 
serviços substitutivos da RAPS, sendo desejável a participação no planejamento e 
implantação de CAPS. 

-O município poderá contratar profissional de outra categoria além das elencadas, 
desde que a mesma seja vinculada a área da saúde e sigam as orientações citadas 
nessa nota sobre a experiência desse profissional. 

-O profissional deverá trabalhar junto à equipe do serviço durante, no mínimo, 4 
(quatro) horas por semana, prioritariamente de forma presencial. A atuação à 
distância poderá ocorrer em caráter de extrema  exceção, devido as questões 
epidemiológicas diante da Pandemia da COVID-19. 
- Caberá ao gestor avaliar junto a equipe técnica sobre a carga horária e dia de atuação 
do supervisor. Portanto, a carga horária pode ser aumentada visando suprir a 
necessidade do serviço. Além disso, a equipe deverá se organizar e definir o dia de 
atuação com o supervisor clínico institucional de forma a garantir a participação de 
todos da equipe e concomitante organizar o serviço de forma a manter um 
funcionamento que garanta a assistência da população. 

- O Supervisor Clínico Institucional a ser contratado não deve ser um profissional que 
trabalhe na Rede de Atenção Psicossocial do município ou referência técnica de saúde 
mental das Gerência/Superintendência Regional de Saúde do Estado, devido ao fato 
de ser necessário imparcialidade para a atuação e efetivação das ações propostas 
para a qualificação da rede, bem como para evitar conflitos de interesses. 

-A contratação será temporária e seguirá os trâmites legais e jurídicos de cada 
município. 

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros para Supervisão Clínico–Institucional: 
elaboração e envio 

O município deverá elaborar o plano, conforme modelo previsto no Anexo III, da 
Resolução SES/MG Nº 7.168, de 20 de julho de 2020, devendo se atentar para os itens: 

-Descrever as ações a serem executadas com a utilização dos recursos em Supervisão 
Clínico-Institucional de acordo com a orientações previstas na resolução e nessa nota 
técnica, mediante as diretrizes e premissas de cuidado em saúde mental prevista na 
Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas – PESMAD, em consonância 
com o SUS e a Reforma Psiquiátrica. 

-As ações planejadas deverão ser desenvolvidas mensalmente , aplicando-se um 
cronograma de trabalho de 12 meses. Os gestores poderão descrever de forma 
cronológica (exemplo: mês 1, mês 2, e assim por diante). Importante que seja inserida 



a previsibilidade de horários que o supervisor irá atuar, sendo o mínimo 4 horas 
semanais. 

-Esclarecemos que por se tratar de incentivo financeiro de custeio os gastos com 
deslocamento do supervisor, estadia, alimentação, entre outros, poderão estar 
inclusos . 

-O Plano de Aplicação de Recursos Financeiros para Supervisão Clínico Institucional 
deverá ser enviado por meio de Sistema informatizado para a 
Gerência/Superintendência Regional de Saúde correspondente, no prazo de 30 
(trinta) dias após o recebimento parcial ou integral do recurso, facultada à SES a 
prorrogação do prazo pelo mesmo período. 
-As Gerências/Superintendências Regionais de Saúde deverão avaliar os Planos de 
Aplicação dos Recursos Financeiros para Supervisão Clínico-Institucional em 
consonância com as normativas estaduais de transferência e utilização de recursos 
financeiros e emitir parecer técnico conclusivo, por meio de Sistema informatizado 
(via SEI). Dessa forma, a referência técnica de saúde mental da Unidade Regional de 
Saúde irá avaliar e encaminhar um Memorando à Diretoria de Saúde Mental, Álcool 
e Outras Drogas (DSMAD/SRAS/SUBSPAS/SES-MG), que contemple uma planilha com 
a lista dos municípios contemplados e um parecer sobre o plano (favorável ou 
desfavorável) em até 45 dias após o   o recebimento parcial ou integral dos recursos 
pelo município. 

-As referências técnicas de saúde mental da Unidade Regional de Saúde deverão 
utilizar essa nota e a resolução como subsídio para a análise do plano, sendo que 
os planos deverão ser anexados ao processo SEI junto ao Memorando que irá 
descrever o parecer. 

Alinhamento sobre atuação da Supervisão Clínica Institucional 

- A Diretoria de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas fará uma reunião com as 
referências técnicas de saúde mental com o objetivo de apresentar as premissas de 
atuação do supervisor clínico institucional. 

-As referências técnicas de saúde mental das Unidades Regionais de Saúde deverão 
realizar uma reunião com os supervisores contratados pelos municípios, 
coordenadores de saúde mental e/ou referências técnicas municipais para apresentar 
as atividades propostas e a alinhar quanto a Política Estadual de Saúde Mental, Álcool 
e outras Drogas. 

- As referências técnicas de saúde mental das Unidades Regionais de Saúde deverão 
acompanhar de forma sistematizada e por meio de reuniões frequentes a atuação dos 
supervisores. 

Por fim, salientamos que se trata de um plano, podendo haver ajustes mas as 
mudanças não podem ser acerca do objeto da resolução, ou seja, Supervisão Clinico-
Institucional.  

Reiteramos a importância de se garantir as orientações e premissas supracitadas com 
vistas a ofertar a atuação de um supervisor de forma mais qualificada para que 
tenhamos um fortalecimento da rede no território. 

  



Adriana Faria Neves Martins 

Referência Técnica da Diretoria de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas 
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Diretora de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas 

 


