
HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO (HSM)

O  Hospital  de  Saúde  Mental  Professor  Frota  Pinto  (HSM),  unidade  da
Secretaria  da Saúde do Ceará e integrante da rede hospitalar  do Sistema Único de
Saúde (SUS), é referência no atendimento em Psiquiatria no Estado. 

O HSM dispõe de uma emergência 24h para pacientes  com transtornos
mentais  graves  e  que  estejam  em  crise.  Para  os  pacientes  que  precisam  de
internamento,  o  hospital  conta  com  180  leitos  de  internação,  sendo  160  para
tratamento de pacientes com transtornos mentais gerais e 20 leitos para dependentes
químicos.

Para  os  pacientes  que  não  precisam  de  internação,  mas  necessitam  de
acompanhamento  especializado,  o  HSM  oferece  atendimento  ambulatorial
psiquiátrico,  coordenado  pela  Residência  em  Psiquiatria  do  Hospital,  atendendo
crianças, jovens, adultos e idosos1. 

Veja abaixo os serviços ofertados nos 16 ambulatórios (1 ambulatório geral
e 15 especializados) e as formas de acesso:

AMBULATÓRIOS ORIENTAÇÕES DE ACESSO2

Núcleo de Transtornos Ansiosos (NUTA):
tratamento  de  pacientes  com  transtornos  de
ansiedade.

Transtornos da Sexualidade Humana – (ATASH):
tratamento de pacientes com alterações sexuais.

Ambulatório de Transtornos do Humor:
tratamento de pacientes com doenças afetivas.

Ambulatório de Primeira Crise:
tratamento  de  pacientes  em  primeiro  surto
psicótico.

Ambulatório de Psicose de Difícil Controle –
medicamentos de ALTO CUSTO:

tratamento de pacientes com esquizofrenia que
não  tenham  apresentado  boa  resposta  aos
antipsicóticos convencionais.

Quem pode solicitar?
O paciente deve procurar a unidade básica de
saúde  mais  próxima  para  ser  avaliado  pela
equipe  multiprofissional.  Após  constatada  a
necessidade  de  atendimento  especializado,  o
paciente  será  encaminhado  a  determinado
serviço  ambulatorial  de  acordo  com  sua
necessidade.
 

Principais Etapas Para o Processamento de
Serviço:

1. O  paciente  deve  se  dirigir  à  Unidade
Básica  de  Saúde  (UBS)  mais  próxima do  seu
endereço atual.            
2.  Ser atendido e avaliado por profissional
médico para visualizar  a necessidade ou não
de  acompanhamento  especializado  em
psiquiatria.
3. Em  caso  de  necessidade  de

1 Informações disponíveis em: https://www.hsm.ce.gov.br/o-hospital/ Acesso em: 27/04/2022
2Informações retiradas da Carta de Serviços da Secretaria Estadual de Saúde: https://cartadeservicos.-
ce.gov.br/ConsultaCesec/pg_cs_servico_detalhe.aspx?idservico=1586 Acesso em: 27/04/2022
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Ambulatório de Neuropsiquiatria:
tratamento  de  pacientes  com  transtornos
mentais e neurológicos associados.

Ambulatório de Neurologia:
tratamento  de  pacientes  com  epilepsia  e
transtornos mentais associados.

Ambulatório de Psicogeriatria:
tratamento  de  doenças  mentais  em  pacientes
idosos.

Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência
(NAIA):

tratamento de doenças mentais  em crianças e
adolescentes.

Ambulatório de Psicoterapia:
atendimento  a  pacientes  que  estão  em
acompanhamento  médico  nos  ambulatórios  e
necessitam  de  acompanhamento  de
psicoterapia

Núcleo de atendimento a paciente com
esquizofrenia (NUESQ)

Serviço de referência transdisciplinar para
transgêneros (SERTRANS)

Tratamento psiquiátrico para epilepsia.
(PSICOGERIATRIA EPILEPSIA)

Ambulatório de transtorno de atenção e
impulsividade (ATAI)

Ambulatório Geral:
tratamento de todos os transtornos mentais.

acompanhamento  especializado  em
psiquiatria,  a  equipe  multidisciplinar  deve
inserir  a  solicitação  no  sistema  FAST  MEDIC
através do código 0301010072 – CONSULTAS
MÉDICA  EM  ATENÇÃO  ESPECIALIZADA
(PSIQUIATRIA).
4. O paciente deverá aguardar a marcação
da  consulta  a  ser  informada  pela  Unidade
básica de Saúde (UBS ).
5. No  dia  da  consulta  agendada,  deve
apresentar  comprovante  de  marcação
fornecida pela Unidade Básica de Saúde, assim
como documento de identificação com foto e
comprovante de endereço.

Obs: Para atendimento no SERTRANS (Serviço de
referência transdisciplinar para transgêneros) o
fluxo segue da mesma maneira. Código no FAST
MEDIC: 0301010072 – CONSULTAS MÉDICA EM
ATENÇÃO  ESPECIALIZADA  (PSIQUIATRIA)
(SERTRANS).

O serviço é gratuito

Documentos necessários:
Documento  de  identificação  com  foto  e
comprovante de residência.

Prazo para entrega do serviço:
A depender  da  fila  de  espera  pela  Central  de
Regulação do Estado.

Horário e dia de atendimento:
8:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta.

Forma de acompanhamento:
Presencial

Endereço:
Rua Vicente Nobre Macedo, s/n – Messejana


