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                                                             RESUMO 

 

 

O estudo objetivou analisar a atenção prestada ao familiar de crianças e adolescentes 

assistidos no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil- CAPSi. Pesquisa descritivo-

exploratório, com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados nos dois CAPSi 

existentes em Fortaleza (CE). Participaram do estudo dezesseis familiares cuidadores de 

crianças e adolescentes, que atendiam os critérios de inclusão. O total de participantes foi 

definido de acordo com a saturação dos dados. A produção do material empírico foi realizada 

através de uma entrevista, utilizando-se um roteiro composto por duas partes: a primeira 

abordando aspectos sociodemográficos do familiar cuidador e da criança e adolescente; a 

segunda, composta por um roteiro contendo perguntas que atenderam aos objetivos da 

pesquisa. Para discussões utilizou-se a análise temática, com base na Análise de Conteúdo de 

Bardin. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará, sob Parecer 321.012. Diante dos achados, evidenciamos que os CAPSi não 

contemplam todos os critérios definidos pela Reforma Psiquiátrica, quanto à população a ser 

atendida, a estrutura física e a equipe técnica e ocupacional, embora procure acolher às 

demandas da população específica. Quanto aos dados sociodemográficos, as mães foram as 

principais cuidadoras de crianças e adolescentes no estudo, em sua maioria, com as seguintes 

características: casadas; encontram-se na faixa etária produtiva; do lar; de baixa escolaridade; 

com baixa renda, complementada por benefícios sociais (bolsas e auxílios). Os filhos das 

cuidadoras do estudo lidam, em seu cotidiano, com algumas condições que podem ser 

consideradas desfavoráveis a saúde mental, entre elas destacou: alguns não frequentam a 

escola; a dependência para realização das AVD; condições socioeconômicas e de moradia 

desfavoráveis; muitas vezes, a sobrecarga dessas crianças e adolescentes em atividades 

terapêuticas e o uso de medicação psicotrópica. Do processo de análise das questões 

norteadoras emergiram três categorias e 11 subcategorias. A primeira categoria compreende 

as atividades desenvolvidas pelas equipes nos CAPSi: destacam-se os grupos como a 

principal atividade de apoio; somente um familiar mencionou o atendimento individual e o 

atendimento ao domicílio.  A segunda categoria está associada à satisfação e insatisfação dos 

familiares: o número absoluto se sente satisfeita com o atendimento recebido. A terceira 

categoria traz as expectativas dos familiares sobre a assistência desejada. Evidenciamos que, 

mesmo se sentindo satisfeitas com o atendimento, elas mencionam que gostaria que 

existissem mais sessões grupais, mais atendimentos médicos, melhora nos atendimentos, 

diversificação das atividades, vales transportes e benefícios. Consideramos ter atingido os 

objetivos propostos e esperamos que este estudo ofereça subsídios para se refletir sobre a 

prática nos novos serviços de saúde mental, procurando aproximá-los do que prevê a Reforma 

Psiquiátrica e que atenda aos princípios do SUS.  Além disto, esperamos estar colaborando 

para a reflexão crítica da prática do Enfermeiro na atenção em saúde mental. 

 

 

Palavras-chave: saúde mental; enfermagem; família; criança e adolescente; políticas 

públicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          ABSTRACT 

 

 

The study aimed to analyze the attention paid to the family of children and adolescents 

assisted in Psychosocial Care Center Children and Juvenil- CAPSi. Descriptive and 

exploratory research with a qualitative approach. Data were collected in two existing CAPSi 

in Fortaleza (CE). Participated in the study sixteen family caregivers of children and 

adolescents who met the inclusion criteria. The total number of participants was defined 

according to data saturation. The production of empirical material was performed through an 

interview, using a script consists of two parts: the first social demographic aspects of the 

family caregiver and child and adolescent; the second, composed of a script containing 

questions that met the research objectives. For discussions used the thematic analysis, based 

on Bardin Content Analysis. The study was approved by the Ethics Committee of the Federal 

University of Ceará, under Opinion 321,012. Given the findings, we noted that CAPSi do not 

include all the criteria set by the Psychiatric Reform, as the population to be served, the 

physical structure and the technical and occupational team, while attempting to accommodate 

the demands of specific population. As for sociodemographic data, mothers were the primary 

caregivers of children and adolescents in the study, mostly with the following characteristics: 

married; are in the productive age group; the home; of low education; with low income, 

supplemented by social benefits (scholarships and grants). The children of the study 

caregivers deal in their daily lives, with some conditions that may be considered unfavorable 

mental health, including highlighted: some do not attend school; dependence to perform 

ADLs; socioeconomic and poor housing conditions; often, the overhead of these children and 

adolescents in therapeutic activities and the use of psychotropic medication. Of the guiding 

questions review process revealed three categories and 11 subcategories. The first category 

comprises the operations of teams in CAPSi: highlight the groups as the main activity of 

support; only one family mentioned individual care and care at home. The second category is 

associated with satisfaction and dissatisfaction of family: the absolute number it is satisfied 

with the service received. The third category brings the family expectations about the desired 

assistance. We show that even if feeling satisfied with the care they mention that wish there 

were more group sessions, more medical care, improvement in care, diversification of 

activities, transportation vouchers and benefits. Considered to have reached the proposed 

objectives and we hope that this study offers subsidies to reflect on the practice in the new 

mental health services, seeking to approach them from providing for the psychiatric reform 

that meets the principles of SUS. In addition, we hope to be contributing to the critical 

reflection of the nurse practice in mental health care.  

 

 

Key Words: mental health; nursing; family; children and adolescents; public policies. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo analizar la atención que se presta a la familia de los niños y 

adolescentes atendidos en el Centro de Atención Psicosocial Infantil y Juvenil- CAPSi. La 

investigación descriptiva y exploratoria de carácter cualitativo. Los datos fueron recogidos en 

dos CAPSi existente en Fortaleza (CE). Participó en los cuidadores familiares estudio 

dieciséis de los niños y adolescentes que cumplían los criterios de inclusión. El número total 

de participantes fue definido de acuerdo con la saturación de datos. La producción de material 

empírico se realizó a través de una entrevista, utilizando un script consta de dos partes: los 

primeros aspectos sociales demográficos del cuidador familiar y el niño y el adolescente; la 

segunda, compuesta por una secuencia de comandos que contiene preguntas que cumplieron 

con los objetivos de la investigación. Para discusiones utilizado el análisis temático, con base 

en Bardin Análisis de Contenido. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad Federal de Ceará, bajo Opinión 321.012. Dados los resultados, observamos que 

CAPSi no incluyen todos los criterios establecidos por la Reforma Psiquiátrica, como la 

población a ser atendida, la estructura física y el equipo técnico y profesional, al intentar dar 

cabida a las demandas de la población específica. En cuanto a los datos sociodemográficos, 

las madres eran los cuidadores primarios de los niños y adolescentes en el estudio, la mayoría 

con las siguientes características: casado; se encuentran en el grupo de edad productiva; el 

hogar; de bajo nivel de educación; con bajos ingresos, complementado por las prestaciones 

sociales (becas y subvenciones). Los hijos de los cuidadores de estudio ocupan en su vida 

diaria, con algunas condiciones que pueden considerarse de salud mental desfavorable, 

incluyendo resaltado: algunos no van a la escuela; la dependencia para realizar las AVD; 

condiciones de vivienda socioeconómicos y pobres; a menudo, la sobrecarga de estos niños y 

adolescentes en actividades terapéuticas y el uso de medicación psicotrópica. De las preguntas 

orientadoras proceso de revisión reveló tres categorías y 11 subcategorías. La primera 

categoría comprende las operaciones de equipos en CAPSi destacando los grupos como la 

actividad principal de la ayuda; sólo una familia mencionó la atención individual y la atención 

en el hogar. La segunda categoría está asociada con la satisfacción y la insatisfacción de la 

familia: el número absoluto que está satisfecho con el servicio recibido. La tercera categoría 

trae las expectativas de la familia acerca de la asistencia prevista. Se demuestra que, incluso si 

ya se siente satisfecho con la atención que mencionan que me gustaría que hubiese más 

sesiones de grupo, más atención médica, la mejora en la atención, la diversificación de 

actividades, vales de transporte y beneficios. Considera que ha alcanzado los objetivos 

propuestos, y esperamos que este estudio ofrece subsidios para reflexionar sobre la práctica de 

los nuevos servicios de salud mental, tratando de acercarse a ellos desde que prevé la reforma 

psiquiátrica que cumpla con los principios del SUS. Además, esperamos estar contribuyendo 

a la reflexión crítica de la práctica enfermera en la atención salud mental. 

 

 

Palabras clave: salud mental; enfermería; familia; niños y adolescentes; políticas públicas. 
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1 INTRODUÇÃO          

 

Nosso interesse pela saúde mental surgiu no período da graduação em Enfermagem, 

quando cursam a disciplina Enfermagem Psiquiátrica. Sempre vieram em nossa mente alguns 

questionamentos sobre comportamentos e atitudes de algumas pessoas. Ao realizar a 

disciplina na graduação, pudemos compreender situações, tendo o contato com os conceitos 

saúde/doença, levando-nos a um melhor entendimento sobre os problemas de saúde mental e 

ao sistema brasileiro de atenção em saúde. 

No ano de 2008, depois da graduação em Enfermagem, veio à oportunidade de 

trabalharmos como enfermeira assistencial em Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil 

– CAPSi, na cidade de Fortaleza (CE), atuando por quatro anos e desligando-nos para iniciar 

o mestrado. Com a prática profissional no CAPSi, surgiram dúvidas, inquietações e a 

necessidade de melhor contribuir com a assistência ali prestada pelo serviço, tanto à criança e 

ao adolescente, quanto ao membro familiar destes usuários da rede de atenção em saúde 

mental.  

No serviço onde atuamos são várias as atividades desenvolvidas por uma equipe 

multidisciplinar, distribuída entre atendimentos individuais e de grupo, direcionados à criança 

e ao adolescente e, também, aos seus familiares. Ainda assim, muitas vezes, observamos que 

estes familiares expressavam dificuldades quanto a participação em atividades propostas pela 

equipe, no que se refere à adesão e assiduidade, e muitos deles achavam que não precisavam 

se envolver no tratamento do filho, ou mesmo ser cuidado também. Nesse cotidiano laboral, 

confirmavam as dificuldades dos profissionais do serviço em envolvê-los no tratamento e dar 

continuidade à terapêutica familiar. 

Tal vivência nos levou a refletir sobre as práticas nos novos serviços substitutivos e os 

obstáculos para que acontecesse de modo mais adequado. Com isso, alguns questionamentos 

surgiram, entre eles: como ocorre a assistência ao familiar de criança e adolescente pela 

equipe do CAPSi? Como o familiar percebe a sua assistência? Qual o nível de satisfação do 

familiar com as ações desenvolvidas? Que expectativas o familiar tem em relação ao serviço?  

Com amparo nessas reflexões, surgiu o interesse em pesquisarmos sobre a temática 

família, criança e adolescente com transtorno mental, com a finalidade de buscarmos nos 

aproximar bem mais desta realidade, mediante a análise da atenção prestada ao familiar 

cuidador de crianças e adolescentes assistidos nos dois CAPSi do Município de Fortaleza 

(Ceará). 
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Assim, quando nos referimos à criança e ao adolescente, sabemos que estes são 

dependentes dos pais e familiares, necessitando de cuidados e apoio para seu crescimento e 

desenvolvimento. Nesta condição, os pais são fundamentais, sendo responsáveis por suprir 

suas necessidades e ajudá-los a seguir na vida. Com o adoecimento, físico ou mental, os pais 

tornam-se, também, cuidadores, cabendo-lhes dar continuidade às terapêuticas 

implementadas, complementando a assistência que se faz necessária. 

Reconhecemos a importância das famílias no crescimento e no desenvolvimento da 

criança e do adolescente; consideramos importante estar atentos, procurando dar suporte para 

que possam lidar com o sofrimento de ambos, favorecendo a promoção da saúde e a qualidade 

de vida de todo o núcleo. 

Voltando a atenção para um cuidado integral à criança e ao adolescente com 

transtorno mental ou sofrimento psíquico, assistidos em um serviço de saúde mental, não 

podemos deixar de dar voz e vez ao familiar, incluindo-o como sujeito na assistência e na sua 

avaliação. 

No que se refere ao tratamento de pessoas em sofrimento psíquico, a assistência, por 

muitos anos, no Brasil, era centrada, predominantemente, no modelo asilar. Nele, as pessoas 

que sofriam algum transtorno mental eram submetidas a internações prolongadas, mantendo-

se afastadas do seu âmbito familiar e social, sendo consideradas perigosas para a sociedade.  

Com a ocorrência da reforma psiquiátrica, iniciada pelo Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental, no final da década de 1970, o modelo de assistência foi questionado e 

criticado, tendo sido proposta uma nova forma de intervenção, e na superação do modelo 

asilar os serviços de saúde mental tiveram que se reorganizar de acordo com os novos 

paradigmas (AMARANTE, 2007). 

A reforma psiquiátrica propõe a substituição do modelo manicomial pela criação de 

uma rede de serviços territorializados, cuja abordagem seja sustentada na atenção 

psicossocial, com base comunitária. Neste sentido, proporciona às pessoas com transtorno 

mental novo espaço social, em que elas podem ser tratadas com respeito às suas 

individualidades, próximas do seu meio social, de modo a promover sua condição de cidadãs 

(PEREIRA; MACHADO; NASCIMENTO, 2008). 

Uma das modalidades dos serviços que integram essa rede são os centros de atenção 

psicossocial (CAPS), os quais foram e continuam sendo implantados em vários municípios do 

país e se consolidam como dispositivos eficazes na substituição dos internamentos 

psiquiátricos. É importante destacar, entretanto, que estes dispositivos são substitutivos e não 
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complementares ao hospital psiquiátrico e cabe-lhes realizar o acolhimento e a atenção às 

pessoas com transtornos mentais graves e persistentes (BRASIL, 2001). 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria Nº 336/2002, institui CAPS como a 

principal estratégia da reforma psiquiátrica brasileira, cuja função é o atendimento da 

população com transtornos mentais severos e persistentes o plano ambulatorial, sob regime de 

tratamento intensivo (diário), semi-intensivo (frequente) ou não intensivo (eventual), por 

atendimento individual ou por meio de atividades em grupo, favorecendo a integração da 

pessoa na sua comunidade e a inserção na sua família e na sociedade (BRASIL, 2002).  

No que se refere ao tratamento da criança e adolescente em sofrimento psíquico, 

existem os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPSi. Trata-se de um serviço 

de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece atendimento 

diário às crianças e adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes, a partir de 

equipes multiprofissionais que promovem cuidados clínicos e reabilitação psicossocial destas 

pessoas por meio do acesso ao lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários, com o objetivo de substituir a assistência ofertada nos hospitais 

psiquiátricos (BRASIL, 2002).  

  Na qualidade de Programa de Atenção à Saúde Mental, alicerçado nos pressupostos da 

reforma psiquiátrica, os CAPS buscam registar a unidade familiar em uma posição de 

responsabilidade pelo cuidado de seus membros e torná-la agente de transformação nos 

diversos cenários assistenciais, destacando-se a coparticipação e corresponsabilidade no 

cuidado à pessoa com sofrimento psíquico (AZEVEDO; MIRANDA, 2010). 

No Brasil, desde a década de 1980, a inclusão da família no tratamento à saúde mental 

passou a ser discutida no âmbito político e entre os profissionais da área. A família é 

convocada a participar efetivamente da reconquista da dignidade da pessoa com sofrimento 

psíquico, ocupando lugar privilegiado nas discussões das políticas públicas em saúde mental 

no âmbito da reforma psiquiátrica (AZEVEDO; MIRANDA, 2010). 

Com esta nova realidade, as temáticas família e saúde mental despertam o interesse 

das diversas áreas do conhecimento, haja vista que o novo modelo de assistência em saúde 

mental exige a participação da sociedade, o trabalho em equipe e a inclusão da família no 

cuidado à pessoa com transtorno mental (ZANETTI; GALERA, 2007). 

Melman (2001) assinala que uma das variáveis para avaliar os novos serviços de saúde 

é justamente a capacidade de envolver os familiares em suas propostas terapêuticas, servindo 

como fonte de informações sobre as trajetórias realizadas pelo paciente. Para o Ministério da 

Saúde, uma de suas metas, ao incentivar as famílias a participarem do contexto do tratamento, 
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é envolvê-las em atividades internas e externas, que objetivam a integração social em ações 

comunitárias e projetos de trabalho (BRASIL, 2004). 

De acordo com Barbosa et al (2009), a  integração dos familiares nas estratégias de 

cuidado parece ter uma dimensão muito mais ampla do que a simples facilitação do contato de 

um adulto com a criança ou adolescente, em virtude da grande dependência desta população. 

Amarante (2007) assinala que um dos aspectos fundamentais para que a 

implementação do novo modelo de atenção à saúde mental se efetive é a concepção do modo 

das relações da instituição e seus profissionais com a clientela (crianças e adolescentes) e com 

a população em geral, principalmente seus pais ou outros familiares que são, nestes casos, 

porta-vozes das queixas, trajetórias e tentativas de superação das dificuldades relacionadas ao 

processo saúde e doença da população infantojuvenil.  

Os familiares são considerados pelos CAPS, no entanto como parceiros no tratamento, 

pois se configuram como os principais cuidadores das crianças e/ou adolescentes atendidos. 

De acordo com Azevedo e Miranda (2010), as famílias são pouco privilegiadas nas ações das 

equipes que compõem os CAPSi e as mães são as principais responsáveis pelo cuidado das 

crianças e adolescentes inscritos.  

Dados os transtornos enfrentados pelas famílias, as equipes de saúde mental devem, 

além do doente, incluí-las no cuidado à saúde. Com efeito, é indispensável identificar a 

compreensão que as famílias têm a respeito da doença mental e os possíveis tipos de cuidado 

à saúde, conhecer os significados e experiências destas e oferecer opções de cuidado à saúde e 

interação para lidar com a doença, com as dificuldades na aceitação e enfrentamento. É 

preciso, também, ensejar apoio à adaptação a um novo estilo de vida e à significativa 

mudança que pode ocorrer em toda a família acometida por algum parente com transtorno 

mental (MELMAN, 2001).  

Ao assumir a função de cuidador da criança e do adolescente com transtorno mental 

ou sofrimento psíquico, o familiar passa a desempenhar, diretamente, o papel de observador e 

avaliador, determinando as ações e decisões a serem tomadas, surgindo, assim, o estresse e a 

ansiedade pela transformação das situações vivenciadas. Este familiar passa a viver um 

cotidiano impregnado de preocupação. Nesse sentido, os transtornos mentais são vividos de 

maneira coletiva, pelo grupo familiar como um todo. 

 Portanto, é essencial que as equipes de profissionais, incluindo o enfermeiro, estejam 

preparadas para esta realidade, na qual, além de acolher o usuário, deve desenvolver um 

trabalho com características coletivas, na busca da reabilitação psicossocial e promoção da 

saúde. O enfermeiro, nos novos dispositivos de atenção em saúde mental, tem um campo 
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vasto de atuação, buscando atender às demandas oriundas dos usuários e da própria equipe 

multidisciplinar. Na atenção ao usuário, poderá se apropriar de modos de intervenção 

individual ou grupal, associadas ou não.  

Na intervenção individual, dispõe de uma relevante ação, configurada na comunicação 

e relacionamento terapêutico junto à pessoa com sofrimento psíquico, quer seja a criança ou 

adolescente, ou o familiar destes. A abordagem grupal mostra-se, também, como um 

instrumental dinâmico e com aplicações várias, servindo de apoio e ajuda aos usuários e 

familiares.  

As equipes de saúde mental deverão estar atentas durante a assistência, observando a 

dinâmica familiar, os significados que emergem em cada situação, dentro do ritmo próprio da 

família, procurando possibilidades com os cuidadores para o enfrentamento a interação 

familiar.  

Melman (2001) refere que ao envolver a família no tratamento do portador de 

transtorno mental e ao dar suporte a esta para enfrentar as dificuldades no relacionamento 

com o sofrimento mental, as cargas emocionais da família e do próprio usuário são 

amenizadas, aumentando o nível de interação e empatia entre eles.  

Em nosso cotidiano profissional, como enfermeira de um CAPSi, foi possível 

observar, em muitas ocasiões, a presença da mãe acompanhando o filho assistido no serviço e 

a sua não inclusão em nenhuma atividade  ou, até mesmo, a recusa por parte dela em 

participar de alguma atividade direcionada a cuidadora daquela criança e  do adolescente. 

Em razão do que foi observado no cotidiano da prática assistencial, foi desperto nosso 

interesse em saber como estes serviços substitutivos lidam com a família no tratamento da 

criança e do adolescente, dada a importância dele mesmo no ato de cuidar do usuário. Deste 

modo, emergiram os seguintes questionamentos: quem saõ este familiar e a sua 

criança/adolescente? Como se sente no CAPSi? Como percebe a atenção recebida pela 

equipe? 

Com isso, em virtude da importância que a família tem, notadamente no envolvimento 

no tratamento daquele componente que cuida mais diretamente da criança e do adolescente 

com transtorno mental e sofrimento psíquico, consideramos a necessidade de se dar vez e voz 

a estas pessoas, no que diz respeito à atenção recebida por elas no CAPSi.  

Levando em conta a importância da família no desenvolvimento e cuidado das 

crianças e adolescentes sob sua guarda, bem como, a necessidade de incluí-la como parceira 

na atenção a ser prestada, não se concebe que ela seja excluída e, também, não assistida pelo 
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serviço. Dar vez e voz a estas pessoas mostra-se, não só, como um direito, mas, também, 

como necessidade, quando se pretende uma assistência individualizada e holística. 

Estudos mostram que os transtornos mentais são as principais causas de incapacidade 

e uma dos mais relevantes motivos de morbidade na sociedade atual e, segundo dados 

epidemiológicos, das dez principais causas de incapacidade, cinco são psiquiátricos 

(PORTUGUAL, 2008; DIMAS ZEDRON, 2013).   

Com a reforma psiquiátrica, outros pressupostos orientam a prática nos novos 

dispositivos de atenção, voltado para um cuidado singular e que privilegia, também, o 

contexto no qual o usuário está inserido, entre eles a família.   

Ante o exposto, tendo em vista que, com base na análise da atenção prestada ao 

familiar cuidador de crianças e adolescentes assistidos nos CAPSi pela equipe de saúde 

mental, esperamos poder oferecer subsídios para refletir sobre a prática nos novos serviços, na 

perspectiva de uma assistência de qualidade e que vá ao encontro dos  preceitos do SUS e da 

reforma psiquiátrica.  Nossa expectativa, ainda é de que os achados deste estudo possam 

ajudar as equipes a refletirem sobre esta prática, mostrando potencialidades, fragilidades e 

possibilidades de mudanças, Deste modo, aguardam sensibilizá-las a perceberem que este 

familiar pode contribuir na inserção da criança e do adolescente com transtorno mental ou 

sofrimento psíquico ao convívio na comunidade e no meio social.  

Com este estudo, julgamos, também, estar colaborar para futuras pesquisas nesta 

temática e intervenções direcionadas ao processo de cuidado à saúde mental, notadamente, 

junto aos enfermeiros. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

      - Analisar a atenção prestada ao familiar cuidador de crianças e adolescentes assistidos 

nos CAPSi. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 -Descrever a dinâmica da assistência desenvolvida nos serviços. 

-Caracterizar o grupo pesquisado quanto aos aspectos pessoais, sociodemográficos e 

de cuidados com a criança e ao adolescente. 

- Identificar no discurso dos sujeitos as ações desenvolvidas nos procedimentos de 

cuidar do familiar cuidador. 

- Apreender o nível de satisfação do familiar com a atenção recebida no serviço.  
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na elaboração do capítulo teórico, realizamos a leitura de livros, periódicos, 

dissertações, teses e documentos oficiais, referências que nos aproximaram da temática do 

estudo, trazendo conceitos, preceitos, resultados de pesquisas e outros conhecimentos que 

favoreceram a nossa aproximação à realidade estudada. 

Para melhor ordenação do conteúdo teórico aqui expresso, fizemos a explanação em 

tópicos ou temas, assim distribuídos: a criança e o adolescente: vulnerabilidades do processo 

saúde-doença mental; a família da criança e do adolescente em sofrimento psíquico: 

necessidades de cuidado; o contexto da política de saúde mental e a Rede de Atenção 

Psicossocial a saúde mental; a prática interdisciplinar nos serviços de saúde mental e a 

atuação do enfermeiro no Centro de Atenção Psicossocial. 

 

 

3.1  A criança e o adolescente: vulnerabilidades do processo saúde-doença mental 

 

Ao longo do amadurecimento orgânico, associado a oportunidades ambientais 

apropriadas, as crianças nos surpreendem com suas crescentes conquistas. Quanto mais 

habilidades aprendem, maior a exploração de outras possibilidades e, quanto maior esta 

exploração, mais aprendem a fazer (BONOMO; ROSSETTI, 2010).  

Bonomo e Rossetti (2010) indicam que as experiências nos primeiros anos de vida 

provocam a reorganização e o estabelecimento de outras conexões sinápticas e a formação de 

grandes redes neuronais que facilitam o desenvolvimento. 

 De acordo com Braga, Rodovalho e Formiga (2011), o desenvolvimento, por sua vez, 

pode ser definido como a capacidade de a pessoa realizar funções cada vez mais complexas. 

Mencionam também que o crescimento e o desenvolvimento recebem a influência de fatores 

intrínsecos (geneticamente determinados) e extrínsecos (condições socioeconômicas, de saúde 

e nutrição, assim como o ambiente em que a criança vive após o nascimento). Todo ser 

humano nasce com potencial genético de crescimento e desenvolvimento, que poderá ou não 

ser alcançado, dependendo das condições de vida que lhe sejam propiciadas.  

As crianças têm várias oportunidades no seu desenvolvimento, dadas por seus 

atributos pessoais (físico e mental) e pelo meio social em que vivem. Conforme diversos 

estudos demonstram, podem ocorrer ameaças diretas ao desenvolvimento geradas por 

problemas genéticos e biológicos adquiridos, embora isso possa ocorrer também pela ausência 
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de oportunidades esperadas. Em síntese, os modos pelas quais se manifesta o risco de 

dificuldades quanto ao desenvolvimento infantil podem estar relacionados ao substrato 

biológico, à continuidade direta ou indireta de entraves ambientais e a processos cognitivo      

( HALPERN; FILGUEIRAS, 2004). 

A criança, ao longo do seu desenvolvimento, é alvo de profundas modificações em 

determinadas áreas cerebrais, de modo que a presença de eventos estressantes vivenciados 

precocemente são fatores de risco de grande influência para um desenvolvimento cerebral 

inadequado. Assim, resta evidente a necessidade da existência de um ambiente externo 

saudável, que, tanto possibilite adequada maturação do sistema cognitivo, como sirva de 

proteção ao desenvolvimento de doenças mentais (ROLIN-NETO et al, 2011).  

Rolin-Neto et al (2011) ainda definem fator de risco como um elemento que, 

determina um aumento da probabilidade de surgimento de problemas. Pode também ser 

definido como um fator que aumenta a vulnerabilidade de uma pessoa ou grupo em 

desenvolver determinada doença ou agravo à saúde. 

Halpern e Filgueiras (2004) afirmam que os resultados negativos no desenvolvimento 

são produzidos pela combinação de fatores de risco genéticos, biológicos, psicológicos e 

ambientais, geralmente envolvendo interações complexas. Os fatores mais intensivamente 

associados com a saúde mental da criança são o ambiente social e psicológico, influenciando 

mais do que as características intrínsecas da pessoa. 

Muitas vezes, o sofrimento psíquico em crianças é traduzido em mau comportamento 

e, em consequência, tal sofrimento é mal entendido, com as crianças sendo percebidas como 

simplesmente “manheiras ou mimadas” (PIRES, 2011). A prevalência de transtornos mentais 

em crianças e adolescentes aumentou significativamente. Quanto maior a faixa etária, 

proporcionalmente maior será a taxa de prevalência.  

Por mais que tenha aumentado o número de crianças e adolescentes em adoecimento 

psíquico, o seu diagnóstico é difícil e por vezes duvidoso. A dificuldade para diagnosticar esta 

criança e este adolescente é advinda da forma como a pessoa é abordada e julgada pelos que 

circundam (MONTEIRO et al, 2012). 

 Moura (2011) relata que o processo diagnóstico com crianças é por demais 

interessantes, pois exige que apliquemos o conhecimento de psicopatologia para avaliar 

sintomas, porém, levando em consideração fatores ambientais (contexto e dinâmica familiar) 

e a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra. Assim, contam muito a idade e o 

desenvolvimento intelectual. 
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 Bastos e Deslandes (2009) relatam que os adolescentes com algum transtorno mental, 

caso não registrem alguma doença concomitante que possa dificultar o seu início, a puberdade 

se dará da mesma forma que nos adolescentes sem transtornos. O que geralmente se encontra 

comprometido é o desenvolvimento psicossocial, pois recebe influências de vários fatores 

sendo o meio ambiente e a cultura fundamentais na predição do sucesso da transição da 

criança á fase de adolescente. E, de uma maneira geral, nos adolescentes com transtorno 

mental existe um comprometimento da participação nas atividades comuns do dia a dia, tão 

importantes para o seu desenvolvimento. 

A elaboração da identidade pessoal recebe influências da identidade social e o 

pequeno contato com pessoas da mesma faixa etária pode ter como consequência uma 

“ausência de representações,” que repercutirá em determinadas áreas do desenvolvimento 

mental, interferindo neste processo. O convívio social, tão importante neste período, muitas 

vezes, não é estimulado pelos familiares, que têm dificuldades para lidar com esta nova etapa 

de vida dos filhos. Consequentemente, os adolescentes com algum transtorno mental utilizam 

menos os recursos comunitários disponíveis, resultando em uma falência das habilidades 

sociais, importantes para o seu desenvolvimento e a sua integração social (BASTOS; 

DESLANDES, 2009). 

 Esses autores (2009) ainda acentuam que a adolescência é um tempo de 

oportunidades aumentadas, mas também de novos riscos, principalmente para os que sofrem 

de algum transtorno mental, que, por causa de sua maior vulnerabilidade frequentemente são 

coibidos de usufruir de qualquer atividade que demande alguma independência, mesmo 

quando têm competência para tal, dependendo do seu nível de comprometimento intelectual. 

 De acordo com Rolin-Neto et al (2011), a pesquisa na área da saúde mental, desde 

tempos recentes, alcançou destaque, impulsionada principalmente pela literatura, que é 

enfática em sublinhar aumento na prevalência dos transtornos psiquiátricos na infância e na 

adolescência (oscilação de 1 a 51% na prevalência destes). 

 Feitosa et al (2011), contudo mencionam que os problemas mentais infantis mais 

comuns incluem os transtornos de conduta, as desordens de atenção e hiperatividade e os 

transtornos emocionais. Estes distúrbios são importantes, na medida em que impõem 

sofrimento aos jovens e àqueles com quem convivem, e também porque interferem no 

desenvolvimento psicossocial e educacional, com o potencial de gerar problemas psiquiátricos 

e de relacionamento interpessoal na vida adulta.   

De acordo com Pires (2011), o transtorno de défice de atenção/ hiperatividade- (TDAH) 

é um dos transtornos mais comuns entre crianças e adolescentes, podendo se prolongar até a 
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vida adulta. A pessoa afetada por este problema exprime dificuldades no âmbito acadêmico e 

familiar, e quando se prolonga pela vida adulta há problemas nas relações interpessoais, no 

desenvolvimento e manutenção do trabalho. Os sintomas consistem na falta de sustentação da 

atenção, na mudança de atividades de modo constante – deixando-as inacabadas, mesmo que 

elas sejam de grande importância, na dificuldade para organização das tarefas, em 

movimentos repetitivos e na forma de agir impulsiva.  

Gonçalves e Heldet (2009) referem que depois dos transtornos de défice de atenção/ 

hiperatividade e de conduta, os transtornos de ansiedade estão entre as doenças psiquiátricas 

mais comuns em crianças e adolescentes. A prevalência dos transtornos de ansiedade na 

infância e na adolescência está perto de 13%. A sua etiologia na infância é multifatorial, 

incluindo fatores biopsicológicos e ambientais diversos. Se não tratados, os transtornos de 

ansiedade na infância e na adolescência expressam um curso crônico, embora episódico ou 

flutuante.  

Na adolescência, as áreas de maiores dificuldades incluem as oscilações de humor, o 

engajamento em comportamentos de risco e os conflitos intensos nas relações familiares 

(BENETTI et al, 2010).  

Feitosa et al (2011) referem que a gênese dos problemas de saúde mental em crianças e 

adolescentes vincula-se a vários fatores: determinismo genético; desordens cerebrais- a 

exemplo da epilepsia, violência, perdas de pessoas significativas, adversidades crônicas, 

eventos estressantes agudos, problemas no desenvolvimento, adoção, abrigamento, além de 

problemas culturais e sociais que repercutem de forma significativa no desenvolvimento 

infantil. 

 Estima-se que, no concerto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca 

de 20% de crianças e adolescentes denotam alguns problemas de saúde mental, situação que 

pode trazer consequências negativas em curto e longo prazo nas trajetórias de 

desenvolvimento das pessoas. No Brasil, o “Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-

Juvenil” identificou como prioritárias ações voltadas para a prevenção e reversão da 

institucionalização de crianças portadoras de transtornos psiquiátricos. Portanto, para a 

efetivação destas ações, o incremento de estudos sobre a saúde mental na infância e 

adolescência constitui-se como diretriz fundamental, tanto dirigida para a prevenção como 

para implementação de programas de atendimento (BENETTI et al, 2010). 

 Moura (2011) refere que, embora a decisão de procurar tratamento seja dos pais, com 

frequência, é difícil incluí-los no processo terapêutico. A capacidade de os pais de se 

incluírem ou não neste processo pode influenciar o resultado da terapia com a criança. Muitos 
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deles chegam ao consultório com a ideia de que o filho tem um problema e que o psiquiatra 

vai resolvê-lo e, quando é proposta uma abordagem que inclua a família, os pais podem exibir 

resistência, dificultando a assistência. 

 Quanto menor e/ou imatura a criança, porém, maior a necessidade de os pais se 

tornarem conscientes sobre o modo como podem contribuir para minimizar e remover os 

problemas dos filhos. A ligação entre pais e filhos é intensa. Assim, é de fundamental im-

portância que a família seja incluída no tratamento. Os problemas da criança podem ser 

consequência do que é vivenciado na família ou determinado pelas condições emocionais dos 

pais (MOURA 2011).  

No item 3.2, descreveremos sobre a importância da família no cuidado da criança e do 

adolescente com sofrimento psíquico, bem como a sobrecarga deste familiar cuidador. 

   

 

3. 2 A família da criança e adolescente em sofrimento psíquico: necessidades de 

cuidado 

 

Por muitos anos as famílias de portadores de transtornos mentais eram consideradas 

causadoras da doença e deste modo a melhor maneira de tratá-los era isolando de seu familiar 

para uma possível cura. Era entendido que o aparecimento de transtornos mentais de alguém 

da família adivinha de interações familiares doentes e conflitos familiares, em que 

desencadeava algum tipo de transtornos na família. 

Com as lutas, conquistas e avanços no cuidado, a pessoa com transtornos mentais foi 

percebendo que a família passou a ser, de causadora da doença, a um suporte ao cuidado à 

pessoa em sofrimento, e que ela seria a principal responsável pelo cuidado direto.  

Baptista  et al (2012) referem que, desde que há vida, se necessita de cuidados. Cuidar, 

tomar conta, é um ato de vida que tem como finalidade básica assegurar a manutenção e 

continuidade da existência. O ato de cuidar é comum às culturas, embora os modos de 

expressão possam ser os mais variados; cabe à família este papel, pois é essencialmente ela 

que executa e se responsabiliza pelo cuidado (BAPTISTA et al, 2012).  

  Na percepção de Kantorski et al (2012), entende-se por família o grupo de pessoas 

consanguíneas ou não, que vivam em comunhão e formem uma unidade ligada por valores e 

crenças em comum, elaborados com o apoio nas relações de cada pessoa da família com o 

mundo externo a ela. Em virtude da complexidade de relações que formam o grupo familiar, 

podemos ter uma perspectiva das razões que assim tão ligados, o ponto de o problema de 
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saúde de um dos integrantes afetar tão intensamente a estrutura da família como um todo. 

Para aqueles com transtornos mentais, a família é considerada, na maioria das vezes, o elo 

entre eles e a vida em sociedade (KANTORSKI et al, 2012). 

Quando se trabalha com o sofrimento psíquico em crianças e adolescentes, a família 

deve ser o foco principal da busca por acontecimentos, sentimentos e melhorias, pois este 

sofrimento psíquico está interligado intimamente com o contexto familiar em que eles estão 

inseridos (MONTEIRO et al, 2012). Por estar começando a se estruturar como sujeito perante 

a sociedade, a criança necessita de apoio emocional, social e psicológico, sendo a família a 

responsável direta por esse suporte.  

Já o adolescente, que se encontra em uma fase de transição da vida infantil para  

adulta, experimenta um momento em que muitas escolhas serão feitas. Estas ensejarão 

grandes transformações, podendo trazer mudanças repentinas no humor, que significaria, por 

exemplo, passar da tristeza para a raiva ou para a euforia de modo intenso. Nessa fase, a busca 

incessante por desafios é o que o motiva, sendo o principal destes a aceitação nos grupos 

sociais de que participa (MONTEIRO et al, 2012). 

 A família é um sistema importante e de grande influência para a criança e o 

adolescente em sofrimento psíquico. Ela é o foco central da transformação, da mudança e do 

dinamismo, constituindo importante instituição formadora e capacitadora das crianças e 

adolescentes. O contexto em que a família se insere influencia nas relações, nas mudanças no 

seu ciclo de vida, sendo necessário considerar o impacto provocado por condições 

socioeconômicas e culturais. Para tanto, faz-se necessária também uma estrutura familiar 

consistente o bastante para enfrentar as adversidades e os conflitos que possam surgir 

(MONTEIRO et al, 2012). 

 De acordo com Baptista et al (2012), o cuidado cotidiano pode levar ao estreitamento 

de laços afetivos, vínculos, intimidade e reciprocidade entre quem cuida e quem é cuidado. 

Este cuidado diário que favorece uma relação muito próxima, por vezes, produz conflitos 

entre cuidador e a pessoa cuidada. Esta relação pode causar sentimentos de opressão, pesar, 

tristeza, entre outros. Quando se trata de um familiar, o vínculo pode tornar-se maior e a 

relação de compaixão e solidariedade faz com que o cuidador esteja sujeito a um misto de 

sentimentos diante a situação. 

 Quando nos referimos aos familiares de portadores de transtornos mentais, nos 

reportamos a Sant`Ana et al (2011) ao  mencionarem que estes são objeto de uma 

significativa mudança em suas vidas, tendo que se adaptar constantemente aos novos modos 

de condução do seu dia a dia. Toda esta mudança repercute sob vários aspectos do estilo de 
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vida de cada família acometida por este transtorno. Em tal circunstância, os transtornos 

enfrentados pelas famílias, as equipes de saúde mental devem, além do doente, incluí-las no 

processo de cuidado à saúde. 

Estudo de Azevedo e Miranda (2010) revela que a família é a mais comprometida com 

o problema e a personagem que mais possui recursos para auxiliar o usuário portador de 

transtorno mental, desde que devidamente estimulada e acompanhada, haja vista que todos os 

membros da família têm sua cota de responsabilidade pelo problema surgido. 

 Baptista et al (2012) referem que as mudanças ocorridas na vida dos cuidadores 

afetam seus sentimentos, seu dia a dia e as atividades. Os familiares cuidadores tendem a 

distanciar- se da vida sociofamiliar, à medida que a doença do ser cuidado progride. Deste 

sociofamiliar modo, geralmente, há uma sobrecarga emocional e de atividades, ensejando 

uma transformação na vida daquele que se compromete a assumir o papel de cuidador. 

Efetivamente, pois, o familiar que desempenha o papel de cuidador da pessoa enferma, 

por vezes, poderá adoecer em decorrência desta função. Tal fato reflete a importância e a 

necessidade dos familiares cuidadores receberem adequado suporte psicológico e emocional 

para que se acham preparados e fortalecidos para atuar nesse processo (BAPTISTA et al, 

2012). 

 De acordo com Baptista et al (2012),  a família não é concebida nem preparada para 

cuidar de um ser em sofrimento psíquico. Este se mostra, muitas vezes, como um fardo para 

quem tem o papel de cuidador, levando-o a buscar ajuda em serviços de saúde. A procura pelo 

serviço de saúde especializado se dá por meio do encaminhamento a outros hospitais ou 

indicação de terceiros, sendo para estas crianças e adolescentes o início de uma reinserção 

social, assinado em um cuidado integral, universal e, principalmente, efetivo. Na luta por 

melhores condições de atenção daqueles com transtornos mentais, a família é divisada com o 

agente essencial no decurso da doença.  

 No que se referem ao cuidado, as estratégias que a família utiliza para lidar com as 

demandas influenciam a sua saúde e o seu funcionamento. Além da abordagem profissional 

na procura por assistência, o enfrentamento pode ser definido como respostas positivas, de 

natureza afetiva, cognitiva e comportamental de que a família dispõe para resolver ou reduzir 

o estresse produzido por um evento ou problema. Sendo assim, em decorrência das 

características próprias de proximidade e convivência, a família tem melhores condições para 

acompanhar a saúde-doença de seus membros. (AZEVEDO; MIRANDA, 2010). 

 De tal maneira, o comprometimento da família direcionado ao cuidado do portador de 

transtorno mental passa a exigir nova organização familiar e a aquisição de habilidades 
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tendentes a desarticular o cotidiano e o funcionamento deste núcleo. O familiar pode se tornar 

um parceiro da equipe de saúde no cuidado ao usuário, sendo facilitador nas ações de 

promoção da saúde mental e de inserção da pessoa na comunidade (SCHRANK; 

OLSCHOWSKY, 2008). 

No que se refere ao ambiente familiar, os portadores e familiares precisam exercitar a 

habilidade de relacionamento, devendo estes últimos procurar conhecer o portador de 

transtorno mental na sua singularidade e avaliar sua experiência de sofrimento mediante o 

contato cotidiano na relação, valorizando aspectos importantes para a sua vida, como, por 

exemplo, o esporte, o namoro, a família, o estudo, o trabalho e o lazer. É necessário ainda 

suprir outras dificuldades do dia a dia em família, como a participação em atividades da casa e 

a divisão de tarefas no domicílio (BRISCHILIARI; WAIDMAN, 2012). 

Brischiliari e Waidman (2012) referem que a sobrecarga gerada pelo convívio do 

portador com seus cuidadores familiares pode representar peso material, subjetivo, 

organizativo e social, surgindo, assim, problemas diversos, entre os quais os encargos 

econômicos, físicos e emocionais a que os familiares estão submetidos em decorrência deste 

convívio. A sobrecarga é independente do diagnóstico da doença e a experiência de conviver 

com o portador de transtorno mental, resultando em um cotidiano conturbado. 

É necessário que o familiar, especialmente o cuidador, respeite seus limites para que 

não fique doente também, por exemplo, entrando em depressão em virtude da sobrecarga 

financeira e de cuidados produzida pelo portador de transtorno mental. Deve-se, ainda, 

orientar a família no sentido de que ela possa compreender a patologia, para que atribulações 

e percalços não estejam nos relacionamentos e, caso o estejam, tenham efeitos menores. 

Assim, um dos recursos a ser utilizado é a Educação em Saúde, pois é primordial para se 

efetivar a inclusão definitiva do portador na família e na sociedade como um todo 

(BRISCHILIARI; WAIDMAN, 2012). 

 Com base nesta percepção, o olhar da saúde mental, que antes excluía, culpava e 

impunha mudanças no estilo de vida familiar, agora, sob a óptica dos novos serviços de saúde 

mental, incentiva à participação, o acolhimento e o apoio deste grupo, considerando que o 

convívio com a família é o ingrediente fundamental para o sucesso da terapêutica, em razão 

do subsídio que ela oferece na reinserção do indivíduo na vida em sociedade 

(BRISCHILIARI; WAIDMAN, 2012).  

Sabendo do nível de dependência de cuidados que a criança e o adolescente têm para 

que se possa caminhar na vida, não podemos deixar de fornecer um suporte à família que esta 

ali no dia a dia do cuidado.  
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   No módulo seguinte, reportamo-nos em o contexto da política de saúde mental e à 

Rede de Atenção Psicossocial a Saúde Mental. 

 

3.3 O contexto da política de saúde mental e a Rede de Atenção Psicossocial a 

saúde mental 

 

Em razão de tantas lutas na busca de um apoio às pessoas que sofrem por algum tipo 

de transtorno mental, algumas conquistas foram alcançadas. Por meio da reforma psiquiátrica,  

pudemos perceber algumas mudanças de tratamento; do atendimento desumano e isolado do 

meio social, para um cuidado voltado a um olhar psicossocial, no qual ao portador de 

transtorno mental é assegurado o direito de conviver na comunidade.  

Foi por meio de lutas e conquistas que se deu a reforma psiquiátrica. Esta configura 

situação social complexa, composta de agentes, instituições e forças de várias origens e incide 

em territórios diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no 

mercado dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com 

transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais e nos territórios do 

imaginário social e da opinião pública. É compreendida como um conjunto de transformações 

de práticas, saberes, valores culturais e sociais e no cotidiano da vida das instituições, dos 

serviços e das relações interpessoais que o processo da reforma psiquiátrica avança, marcado 

por impasses, tensões, conflitos e desafios (BRASIL, 2005). 

 De acordo com Dimenstein et al (2010), a reforma psiquiátrica em curso no País, com 

o envolvimento de agentes sociais diversos, tem por objetivo substituir o modelo hospitalar, 

segregador, excludente e tutelar que por muito tempo teve, e ainda tem, a primazia nos 

cuidados no campo dos transtornos mentais. Os avanços destas discussões culminaram na 

criação de uma série de políticas públicas que têm como objetivo a redução progressiva dos 

leitos em hospitais psiquiátricos, o estabelecimento de uma rede de serviços substitutivos 

capazes de prestar assistência mais qualificada à população e que outrora dependia 

exclusivamente do hospital (DIMENSTEIN et al, 2010). 

Estes serviços substitutivos ao modelo hospitalocêntrico constituem uma rede de 

atenção à saúde mental, constituída tanto pela atenção básica em saúde, por meio dos centros 

de Saúde da Família, quanto pelos serviços especializados, incluindo ambulatórios de saúde 

mental, os centros de atenção psicossocial (CAPS), hospital-dia, serviços de urgência e 

emergência psiquiátricas, leito ou unidade em hospital geral e serviços residênciais 

terapêuticos (KANTORSKI et al, 2008). 
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O Brasil possui em curso uma Politica Nacional de Saúde Mental (PNSM), que abarca 

os princípios da reforma psiquiátrica e propõe consolidar o modelo de atenção que assegura a 

livre circulação das pessoas com transtornos mentais e oferece cuidados com base nos 

recursos da comunidade.  

Com este enfoque, a rede de atenção ao portador de transtorno mental deve ser 

formada por serviços comunitários articulados entre si, como os centros de atenção 

psicossocial (CAPS), residências terapêuticas, hospitais gerais, centros de convivência, 

hospitais-dia, núcleos de atenção psicossocial (NASF), além da inclusão de beneficiários no 

programa de volta para casa (BRASIL, 2011; SILVA et al, 2013).  

Em publicação recente, o Ministério da Saúde informou os dados atuais da saúde 

mental: o acesso já atinge a cobertura de 63% no País, com a participação de vários setores, 

entre os quais a atenção básica e a assistência social. Esse documento mostra que os objetivos 

do movimento se concretizam a cada ano, entretanto, consta-se que há muito por fazer            

(BRASIL, 2010; RODRIGUES e MOREIRA, 2012). 

No que se refere à atenção básica a Estratégia de Saúde da Família foi criada na 

década de 1990 e consiste na principal proposta de consolidação da Atenção Primária à Saúde 

no Brasil. O foco é individuo- família, suas relações com a comunidade e o meio ambiente. 

Com isso, a atuação das equipes pressupõe a integração da assistência com a promoção da 

saúde da população e as ações preventivas (PAIM et al, 2011; CORREIA et al, 2011; 

SOUZA et al, 2013). 

Os Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o de saúde da família 

(PSF) são implementados em grande parte do Território nacional, com propósito de estender 

as ações básicas de saúde a segmentos da população que não tinham acesso a esses serviços      

(SOUZA E LUIS, 2012). 

Souza et al (2013) mencionam que o funcionamento da Estratégia de Saúde da Família 

deve implicar o estabelecimento de vínculo territorial, responsabilização e acompanhamento 

longitudinal. Portanto, estas equipes têm grande potencial para abordar a saúde mental das 

famílias na atenção primária, principalmente porque as políticas de saúde pública e as de 

saúde mental compartilham princípios comuns, como a necessidade de uma rede de cuidados 

de base territorial, atuação transversal com outras politicas, à noção de território, a 

Intersetorialidade e a integralidade em prol da promoção da cidadania dos usuários.  

Para que haja ações que atendam a esses princípios, os serviços de saúde precisam 

estar além do modelo biomédico e procurar envolver os vários dispositivos disponíveis na 
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rede que possam contribuir para um cuidado integral ao usuário e, consequentemente, para a 

melhoria da saúde mental. 

É sabido que a efetiva desinstitucionalização da loucura requer um contínuum de 

questionamentos das práticas de cuidados. Isso pressupõe transformações no cotidiano, não se 

restringindo a instituições, mas às posturas, aos saberes e aos pensamentos, em uma crítica a 

todas as formas de intervenções de cunho manicomial (RODRIGUES e MOREIRA, 2012). 

Umas das estratégias direcionadas pelas politicas públicas é a proposição da 

articulação entre os serviços de atenção básica e os de saúde mental, com o intuito de 

territorializar as ações de cuidado, considerando que é produtiva essa articulação, pois nesses 

dois espaços convergem princípios, como o atendimento multiprofissional, a integralidade, o 

vínculo e a possibilidade de estabelecer redes, em uma atuação interinstitucional 

(RODRIGUES e MOREIRA, 2012). 

Neste sentido, uma das estratégias utilizadas é o apoio matricial. De acordo com 

Campos e Nascimento (2007) a proposta do apoio matricial é a contribuição de conhecimento 

e a prática conjunta das ações, com o envolvimento de categorias diversas para a discussão e 

elaboração de projetos terapêuticos para casos considerados complexos. O apoio, entretanto, é 

agenciador e não se configura como solução pronta para os serviços. 

Ao direcionar aos serviços especializados, estão incluídos os centros de atenção 

psicossocial (CAPS). Estes, no Brasil, foram oficialmente criados pela Portaria GM nº 

224/92, sendo atualmente regulamentado pela Portaria nº 336/02 e integram a rede do Sistema 

Único de Saúde.  

De acordo com a portaria, existem três modalidades de CAPS: CAPS Geral- 

responsável pelo atendimento de adultos portadores de transtornos mentais; CAPSad- 

responsável pelo atendimento de pessoas com abusivo e nocivo de álcool e outras drogas e 

CAPSi- responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais e 

usuários de álcool e outras drogas. Estes dispositivos especializados em atendimento à saúde 

mental começaram a surgir nas cidades brasileiras na década de 1980 e passaram a receber 

uma linha específica de financiamento do Ministério da Saúde no ano de 2002, momento no 

qual estes serviços experiênciam grande expansão (BRASIL, 2002). 

Com efeito, é função dos CAPS organizar a rede de atenção às pessoas com 

transtornos mentais nos municípios, de modo a atender à complexa demanda de inclusão 

daqueles que se encontram excluídos da sociedade em decorrência do transtorno mental. Estes 

são os articuladores estratégicos desta rede e da política de saúde mental em um determinado 
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território, responsáveis pela promoção de ações que envolvam trabalho, cultura, lazer, esporte 

e educação com vistas à inserção na vida comunitária (BRASIL, 2004).  

 Um dos objetivos do CAPS é incentivar que as famílias participem do quotidiano dos 

serviços. Os familiares são, muitas vezes, o elo mais próximo que os usuários têm com o 

mundo e por isso são pessoas muito importantes para o trabalho dos CAPS. Os familiares 

podem participar dos CAPS, não somente incentivando o usuário a se envolver no projeto 

terapêutico, mas também participando diretamente das atividades do serviço, tanto internas 

como nos projetos de trabalho e ações comunitárias de integração social. Os familiares são 

considerados pelos CAPS como parceiros no tratamento (BRASIL, 2005). 

A presença no atendimento oferecido aos familiares, nas reuniões e assembleias, 

trazendo dúvidas e sugestões, os familiares participarem, conhecerem o trabalho dos CAPS e 

passarem a se envolver ativamente no processo terapêutico. Os familiares também criam 

associações com outros familiares e/ou usuários, que podem ser um importante instrumento 

de promoção da saúde e da cidadania de todos os envolvidos. Os CAPS representam o núcleo 

de uma nova clínica, produtora de autonomia, que convida o usuário à responsabilização e ao 

protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento (BRASIL, 2005). 

 Como preconiza a Política de Saúde Mental, os CAPS se diferenciam pelo porte, 

capacidade de atendimento, clientela atendida e organizam-se no País de acordo com o perfil 

populacional dos municípios brasileiros. Assim, estes serviços diferenciam-se como CAPS I, 

CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPSad (BRASIL, 2005). 

 Os CAPS I são centros de atenção psicossocial de menor porte, capazes de oferecer 

uma resposta efetiva às demandas de saúde mental em municípios com população de 20.000 e 

50.000 habitantes. Estes serviços possuem equipe mínima de nove profissionais, entre 

profissionais de nível médio e nível superior, e têm como clientela adultos com transtornos 

mentais severos e persistentes e transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

Funcionam durante os cinco dias úteis da semana e possuem capacidade para o 

acompanhamento de cerca de 240 pessoas por mês (BRASIL, 2005). 

Os CAPS II são serviços de médio porte, dando cobertura a municípios com 50.000 e 

mais habitantes. A clientela típica destes serviços é de adultos com transtornos mentais 

severos e persistentes. Com equipe mínima de 12 profissionais, funciona nos cinco dias úteis 

da semana tem a capacidade para o acompanhamento de cerca de 360 pessoas por mês.  

Os CAPS III são serviços de maior porte da rede CAPS e previstos para dar cobertura 

aos municípios de mais de 200.000 habitantes. São serviços de grande complexidade, uma vez 

que funcionam durante de 24 horas em todos os dias da semana e feriados. Tem no máximo 
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cinco leitos, realizando, quando necessário, acolhimento noturno (internações curtas, de 

algumas horas a no máximo sete dias). Deve constar de uma equipe mínima de 16 

profissionais, além da equipe noturna e de final de semana. Tem capacidade para realizar 

acompanhamento de cerca de 450 pessoas por mês. 

Os CAPSad são serviços especializados ao atendimento de pessoas que fazem uso 

prejudicial de álcool e outras drogas. São previstos para cidades de mais de 200.000 

habitantes, ou municípios que, por sua localização geográfica (na fronteira, ou parte de rota de 

tráfico de drogas) ou cenários epidemiológicos importantes, necessitam deste serviço para dar 

resposta efetiva às demandas de saúde mental. Conta com equipe mínima de 13 profissionais, 

funcionando os cinco dias úteis da semana e com capacidade para realizar atendimento de 

cerca de 240 pessoas por mês. 

Ao CAPSi são especializados no atendimentos a crianças e adolescentes com 

transtornos mentais, dando suporte a municípios com demanda  de mais de 150.000 

habitantes. Funcionam durante os cinco dias úteis da semana, tendo capacidade para realizar o 

acompanhamento de cerca de 180 crianças e adolescentes por mês, com equipe mínima de 11 

profissionais de nível médio e superior.  

O CAPSi é um serviço de atenção diária destinado ao atendimento de crianças e 

adolescentes gravemente comprometidos psiquicamente. Estão incluídos nesta categoria os 

portadores de autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por sua condição 

psíquica, estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais. A experiência 

acumulada em serviços que já funcionavam segundo a lógica da atenção diária indica que se 

ampliam as possibilidades do tratamento para crianças e adolescentes quando o atendimento 

tem início o mais cedo possível, devendo, portanto, os CAPSi estabelecerem as parcerias 

necessárias com a rede de saúde, educação e assistência social ligadas ao cuidado da 

população infantojuvenil (BRASIL, 2005). O tópico seguinte descreve a atuação do 

enfermeiro no Centro de Atenção Psicossocial em uma prática interdisciplinar.   

Na próxima seção, situaremos a prática interdisciplinar nos serviços de saúde mental e 

a atuação do enfermeiro no Centro de Atenção Psicossocial.  

 

3.4 A prática interdisciplinar nos serviços de saúde mental e a atuação do enfermeiro no 

Centro de Atenção Psicossocial 

 

O olhar no cuidado às pessoas com transtornos mentais ficou, por muitos anos, restrito 

a ambientes fechados e isolados do meio social e familiar. Com o surgimento dos novos 
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dispositivos de saúde mental, começou-se a pensar em um cuidado integral à pessoa em 

sofrimento e na atuação de equipes interdisciplinar.  

No que se refere ao cuidado a pessoa com transtornos mentais ou sofrimento psíquico, 

as equipes atuantes na rede de saúde mental devem refletir sobre as intervenções junto ao 

sujeito em sofrimento psíquico e seus familiares, identificando as necessidades deste grupo.  

A equipe interdisciplinar deve trabalhar com o conceito de recuperação, um dos mais recentes 

acréscimos em reabilitação psiquiátrica, que significa a reformulação de aspirações de vida e 

eventual adaptação à doença. Observa- se e preocupa-se mais com o sujeito e menos com os 

sintomas, enfatizando as possibilidades de conviver com as limitações e expandir as 

potencialidades, tanto na família como na comunidade (SILVA; MONTEIRO, 2011). 

Calgaro e Souza (2009) relatam que a assistência em saúde mental requer um cuidado 

ampliado, que considere o portador de transtorno mental como sendo o foco da atenção, da 

mesma forma que identifique os problemas e as possibilidades de solução, para que ele tenha 

uma vida com qualidade. O profissional engajado nesta área deverá estar apto a articular-se 

com o usuário, seus familiares e a comunidade, por meio de relações constituídas por meio de 

uma dinâmica, com vistas a transformar o trabalho setorial e fragmentado em uma prática 

organizacional moldada na intersetorialidade.  

Para que ocorram esse cuidado integral e a compreensão à singularidade dos doentes, 

num contexto social e coletivo, os serviços de atenção em Saúde Mental devem contar com 

equipe ampla e multidisciplinar, do qual o enfermeiro faz parte, devendo, portanto, 

implementar ações terapêuticas conforme orientações da Programa Nacional de Saúde 

Mental. O contexto atual do trabalho da Enfermagem em Saúde Mental caracteriza-se pela 

transição entre uma prática de cuidado hospitalar que visava à contenção do comportamento 

dos doentes mentais e à incorporação de princípios novos e desconhecidos, na busca de 

adequação de práticas interdisciplinares (SILVA  et al 2013).  

Contextualizando a Enfermagem Psiquiátrica tradicional, esta possuía caráter 

disciplinar e de punição como modo de tratamento a estes últimos. O enfermeiro psiquiátrico 

do século XIX tinha esta prática disciplinar rígida, porque o hospício foi estruturado com base 

nos hospitais militares e o título de “prático de enfermagem” era conferido a qualquer pessoa 

que tivesse uma pequena experiência em cuidar de enfermos, tendo uma postura vigilante e a 

“disciplinarização” (FOUCAULT, 2009).    

Com o movimento da reforma psiquiátrica, porém, a assistência de Enfermagem 

passou a direcionar novos modos de cuidar em saúde mental, implicando atitudes de respeito 

e dignidade e de ações voltadas às singularidades dos sujeitos, com a participação destes no 
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tratamento, bem como sua inserção na sociedade. Neste contexto, o enfermeiro psiquiátrico se 

tornou essencial e indispensável, atuando como agente terapêutico capaz de modificar seu 

trabalho e promover assistência de Enfermagem qualificada (CALGARO; SOUZA, 2009). 

Foi em meados do século XX que a Enfermagem Psiquiátrica ganhou novos papéis 

nos serviços de saúde mental, o que veio a romper com o antigo paradigma, e o enfermeiro 

torna-se agora o agente terapêutico. Com isto, visa a atender aos pacientes com o uso do 

relacionamento terapêutico, grupoterapia, orientação psicofarmacológica, visitas 

domiciliárias, atendimento aos familiares, tendo em vista uma prática baseada na 

integralidade do ser e na promoção da saúde (ANDRADE; PEDRÃO, 2005).  

A assistência de Enfermagem deve atender à demanda da pessoa e de sua família, 

requerendo-se um aprendizado que ultrapasse os conceitos teóricos da reforma psiquiátrica 

Assim, pois, exige habilidades e competências adquiridas no manejo diário e experiencial, 

tanto como no aprender a aprender com os múltiplos saberes que advêm da prática da 

Enfermagem, como também na busca da inclusão social e da implementação de ações para 

um cuidar adequado às constantes modificações da ação terapêutica (AZEVEDO; 

MIRANDA, 2010). 

Entende-se também que as ações de Enfermagem devem ser norteadas pela Educação 

em Saúde como estratégia para a promoção da saúde da família do sujeito em sofrimento 

psíquico. Cabe ao enfermeiro expor conhecimento e resoluções para os problemas, disposição 

para ensinar, aprender e ajudar a família a encontrar meios para amenizar ou resolver seus 

problemas. Para haver mudança, faz-se necessária a apropriação do conhecimento e que este 

seja um conhecimento humanizado, no âmbito do qual a pessoa na sua complexidade de ser 

biológico, cultural e histórico (SILVA; MONTEIRO, 2011). 

  Silva e Monteiro (2011) referem que a prática de Enfermagem necessita imprimir uma 

nova lógica à organização do trabalho, configurando uma ação pautado na integralidade, o 

que deve ocorrer desde a formação profissional, comprometida com a aquisição de habilidade 

e competências voltadas para este campo. Desde a formação acadêmica, deve-se estar inserido 

em trabalhos interdisciplinares, em que não reine a hierarquia ou a busca de poder, mas o 

encontro com o outro, tendo em vista a melhoria das condições de vida e saúde dos sujeitos 

que vivenciam o sofrimento psíquico. 

 Para o enfermeiro, é importante visualizar o ser humano no seu aspecto integral, para 

que, quando este necessitar de cuidados, o próprio profissional possa agir a necessária, 

zelando e respeitando sua individualidade, valores e crenças, podendo, assim, transmitir ao 

sujeito confiança e conforto. Waldow (2006) ensina que o cuidado de Enfermagem deve 
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contribuir, sim, com este bem-estar geral, expandindo o cuidado para a preservação da 

natureza, na promoção das potencialidades, da dignidade humana e da espiritualidade, na 

constituição da história do conhecimento da vida.  

 Calgaro e Souza (2009) citam que a área da saúde mental passa por um período de 

reconstituição de práticas e saberes, por isso, se torna fundamental que os profissionais 

engajados, principalmente os de Enfermagem, trabalhem com a equipe no contexto da 

interdisciplinaridade, pois a inter-relação e a troca de experiências e conhecimentos 

favorecem o cuidado junto ao usuário da rede de saúde mental. O cuidado nesses serviços 

extra-hospitalares, todavia, exige tolerância, acolhimento e conhecimento das necessidades 

dos usuários para tornar-se humanizado. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudo e abordagem 

 

Este é um estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. A pesquisa 

descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem que haja 

manipulação destes, procurando descobrir a frequência com que acontecem, sua natureza e 

características (CERVO; BERVIAN, 2002).  

A pesquisa exploratória proporciona uma visão geral sobre determinado fato. Este tipo 

de pesquisa é realizado quando o tema escolhido é pouco explorado ou quando se tenciona 

aprofundar conceitos preliminares sobre determinado tema, contribuindo para o 

esclarecimento em questão (GIL, 2008). 

O estudo qualitativo diz respeito à investigação de fenômenos de modo profundo e 

holístico, com recolha de materiais narrativos, utilizando delineamento rigoroso (POLIT; 

BECK; HUGLER, 2004).   

Como ensina Minayo (2007), o significado ocupa o lugar central nas pesquisas que 

utilizam a abordagem qualitativa. Destaca-se o fato de que a pesquisa qualitativa detém a 

questão de que o mundo e o sujeito se relacionam de modo dinâmico, visto que há uma 

interdependência do sujeito como participante do processo, no qual interpreta os fenômenos, 

dando a eles significados, como a compreensão. 

A pesquisa qualitativa possibilita compreender detalhes da vida das pessoas, os quais 

seriam mais difíceis de abordar por outros métodos, bem como o contexto dos 

comportamentos de saúde e os resultados de programas realizados com esta população, o que 

favorece o conhecimento de informações inesperadas, por meio das entrevistas em 

profundidade e das perguntas abertas (FAÇANHA, 2001). 

Consideramos que o objeto de estudo por nós definido atende aos preceitos  há poucos  

citados, adequando-se aos outros momentos da pesquisa. 

 

4.2 Local da pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido no Município de Fortaleza (CE), cidade da região Nordeste 

brasileira, com população estimada em 2.452.185 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2010).  
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O Município é dividido em seis secretarias executivas regionais (SER I a VI), 

denominadas subprefeituras, com suporte técnico e autonomia financeira e administrativa, em 

que são distribuídos os vários equipamentos sociais, entre eles os centros de atenção 

psicossocial, para adulto (CAPS Geral), para dependentes de álcool e outras drogas                  

( CAPSad) e para crianças e adolescentes (CAPSi). 

Cada SER conta com um CAPS Geral e um CAPSad,  totalizando 12 em todo o 

Município, e dois CAPSi, localizados nas SER III e IV. O CAPSi  da SER IV foi o pioneiro 

no atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais e atende à clientela 

residente nas SER II, IV e VI, abrangendo um total de 69 bairros, correspondendo a 1.265.974 

habitantes. O CAPSi da SER III assiste a clientela que mora na SER I, III e V, cobrindo 50 

bairros, com população de 1.186.211 habitantes (FORTALEZA, 2010). 

Optamos por desenvolver o estudo nos dois centros de atenção psicossocial infanto 

juvenil (CAPSi)  existentes  no Município de Fortaleza, Estado do Ceará. Ambos os centros 

realizam atendimentos especializados (nível secundário) a crianças e adolescentes com algum 

tipo de transtorno mental ou sofrimento psíquico e/ou dependência química, por meio de 

equipes multiprofissionais.  

Para o Ministério da Saúde (Brasil,2011), estes serviços especializados devem atender 

crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de 

crack, álcool e outras drogas, como também oferecendo suporte aos seus familiares. 

Caracteriza-se como um serviço aberto e de caráter comunitário, indicado para municípios ou 

regiões com população acima de 150.000 habitantes.  

 

4.3 Sujeitos da pesquisa 

  

Participaram do estudo sete familiares cuidadores assistidos no CAPSi - SER III e 

nove familiares cuidadores assistidos no CAPSi - SER IV, no total de 16 sujeitos.  

Foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão: ser considerado, pela 

equipe dos CAPSi, como o familiar cuidador da criança e  do adolescente, ou seja, aquele 

familiar a quem a equipe aciona/procura em caso de necessidade e que este familiar esteja 

envolvido em alguma atividade terapêutica no serviço de saúde mental, como, por exemplo, 

grupos de famílias, consultados  há, pelo menos, seis meses. 

Jorge et al (2011) entendem que seis meses é um tempo considerado necessário para 

que o familiar cuidador conheça o funcionamento do serviço, podendo falar com propriedade 
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sobre ele. Foram excluídos os familiares cuidadores que não atendiam aos critérios de 

inclusão e aqueles provenientes de abrigos, casas de apoio, entre outros serviços.  

Inicialmente, não foi estipulada a quantidade de sujeitos no estudo, sendo determinada 

no transcorrer das entrevistas, quando foi se percebido que as falas se mostravam repetitivas.  

Como explica Leopardi et al (2001) a amostra, nos estudos qualitativos, não precisa 

ser numerosa e seu tamanho depende da repetição das informações coletadas. Ressalte-se que 

este critério deve ser utilizado com cautela e de modo consistente, de acordo com a percepção 

do pesquisador.  

A fim de garantir o sigilo e preservar a identidade dos sujeitos, optamos por enumerar 

as entrevistas na ordem em que foram realizadas (1 a 16), seguindo-se do CAPSi de sua 

origem. 

 

4.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

 Os dados foram coletados em vários momentos, quando utilizamos a consulta a 

documento, a observação da dinâmica dos serviços e a entrevista semiestruturada com os 

familiares cuidadores. Para a produção dos dados junto aos familiares, foi aplicado um 

questionário elaborado pelas pesquisadoras deste estudo (APÊNDICE B), constituído de duas 

partes, conforme descrito a seguir.  

A primeira aborda aspectos pessoais, sociodemográficos e informações sobre a 

criança/adolescente, cobrindo as seguintes variáveis: grau de parentesco do paciente; idade; 

estado civil; religião; escolaridade; ocupação; renda familiar; história, na família, de 

transtornos mentais; se faz uso de medicação controlada e se recebe algum tipo de 

atendimento no serviço. A segunda parte privilegia variáveis referente ao paciente como: 

sexo; idade; tempo de acompanhamento no serviço; vezes por semana frequente o serviço; 

quais os tipos de atendimentos que recebe no serviço; entre outros. 

 Em seguida, foi aplicada uma entrevista (APÊNDICE C) composta por questões 

norteadoras, que atendiam, aos objetivos da pesquisa: como percebe o atendimento oferecido 

a você neste serviço? Como se sente no CAPSi?  Fale-me como gostaria de ser atendido neste 

serviço? Vale ressaltar que as questões serviram para dar inicio à entrevista, sendo propostas 

de forma aberta, possibilitando ao entrevistado discorrer sobre sua vivência e percepção sobre 

o serviço e a assistência recebida.  

De acordo com Minayo (2007), a entrevista, como fonte de informações, fornece 

dados referentes a fatos, ideias, crenças, maneiras de pensar, conduta, comportamento 
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presente ou futuro, razões conscientes ou inconscientes de determinadas crenças. A entrevista 

com roteiro semiestruturado parte de tópicos relacionados ao tema da pesquisa. À medida que 

a interação progride, o diálogo vai sendo aprofundado e focalizado, de acordo com o que se 

está pesquisando.  

Tal modalidade de entrevista possibilita investigar um tema na sua máxima 

horizontalidade, verticalidade e profundidade, pois poderá desvendar como ocorrem certos 

fenômenos (TRENTINI; PAIM, 1999).  

Utilizamos também como expediente de coleta de dados o diário de campo, 

instrumento no qual foram feitas observações sobre a dinâmica do serviço, impressões nossas  

e outras anotações que consideramos importantes à investigação. 

 

 

4.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu de julho a agosto de 2013, acontecendo no período da 

manhã e tarde, conforme disponibilidade dos sujeitos do estudo.  

Inicialmente, foram realizadas visitas aos CAPSi, para mostrarmos a proposta da 

pesquisa e, também, observação do fluxo de funcionamento e  dinâmica de atendimentos nos 

serviços. Uma vez identificados os dias de maior fluxo de usuário nos serviços, demos inicio 

à recolha dos indicadores.  

Os familiares cuidadores que estavam presentes aos serviços nos dias das coletas, 

aguardando algum tipo de atendimento, foram convidados a participar do estudo.  

Foram explicados o objetivos e procedimentos da pesquisa, procurando destacar a 

importância da colaboração de cada familiar no estudo, e de que maneira os dados coletados 

poderiam futuramente contribuir para a melhoria do atendimento.  

 O familiar cuidador que concordou participar, e que atendia aos critérios de inclusão,  

foi convidado, individualmente, a se dirigir para um ambiente privativo dos CAPSi, para que 

pudéssemos iniciar a coleta de dados.  

Antes de iniciarmos as entrevistas, foi solicitada aos familiares cuidadores a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), sendo explicado que esta 

pesquisa não traria nenhum tipo de ônus para o paciente nem para o familiar cuidador, 

garantindo-se o sigilo do conteúdo da entrevista, a preservação do anonimato e o direito a 

retirar-se dela, se assim o quisesse. 
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 Após assinatura do Termo e autorização da gravação, iniciou-se a entrevista.  Todos 

os discursos foram gravados em equipamento eletrônico, e transcritos, na íntegra, para que 

não se perdessem nuances importantes da produção deste material. É importante mencionar 

que tivemos o cuidado na condução das entrevistas, ouvindo os participantes sem senso de 

julgamento ou valor. 

 

 

4.6 Organização e análise da coleta de dados 

 

Os dados produzidos na pesquisa, por via dos instrumentos há pouco citados, foram 

agrupados e analisados com base nos princípios dos SUS e da reforma psiquiátrica. Para a 

apreensão da dinâmica dos serviços, nos utilizamos de informações fornecidas por membros 

das equipes e consulta a documentos oficiais ou produzidos em cada dispositivo de atenção. 

Os sujeitos, quanto aos aspectos pessoais e sociodemográficos dos familiares 

cuidadores e suas crianças e adolescentes do estudo, foram quantificados, sob organização em 

quadros, descritos e analisados, conforme literatura disponíveis sobre a temática. 

Com base nos discursos dos familiares cuidadores, constituímos a análise aqui 

proposta, nos apropriando da análise de conteúdo, conforme em sina a pesquisadora francesa 

Laurence Bardin (2009).  

 A análise de conteúdo pode ser entendida como conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, com a finalidade de adquirir, por estratégias sistemáticas e objetivas de 

exposição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de elaboração/recepção destas mensagens (BARDIN, 

2009).  

Assim, foram seguidas as etapas como preconizado pela autora: na primeira etapa 

(pré-análise), foram feitas a escolha, formulação e organização do material a ser estudado, 

tudo isso registrado no diário de campo. As falas e as percepções foram transcritas, 

proporcionando sistematização e organização dos dados, sendo numeradas pela ordem em que 

foram feitas, e o serviço de origem, na finalidade de garantir seu anonimato. 

Na segunda etapa foi efetuada uma leitura exaustiva do material adquirido na pré-

análise, tendo sido também e realizada a categorização das falas, por meio da codificação, em 

que as ideias semelhantes foram agrupadas sob um título comum, no qual os trechos 

escolhidos foram destacados e agrupados de acordo com as similaridades.  
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Com isso, o exercício de apreensão do discurso dos sujeitos se deu mediante a 

definição de três categorias e respectivas subcategorias temáticas, assim constituídas e 

expressas no quadro 1:  Percepção do familiar cuidador sobre a assistência recebida;  

Satisfação do familiar cuidador quanto ao atendimento recebido; Expectativas do familiar 

cuidador sobre a assistência desejada (Quadro 1).  

 

 

Quadro 1 Categorias e subcategorias temáticas oriundas do discurso dos sujeitos do estudo. 

(Fortaleza - CE, 2014). 

  

Categorias temáticas Subcategorias 

 

 

 

 Percepção do familiar cuidador 

sobre a assistência recebida 

Destaque para atividades desenvolvidas pelas 

equipes dos CAPSi: 

 O grupo de família como atividade de apoio 

emocional ao familiar 

 O atendimento individual e a visita 

domiciliar 

 

Avaliação do familiar cuidador a atenção recebida 

da equipe do CAPSi 

 Atribuição do conceito à assistência recebida 

pela equipe 

 Destaque para os efeitos da atenção recebida 

sobre a condição emocional dos familiares 

cuidadores 

 A assistência como favorecedora da 

convivência e do ato de lidar com o filho em 

sofrimento mental 

 

 

Satisfação do familiar cuidador 

quanto ao atendimento recebido 

no CAPSi  

 Satisfação do familiar com a assistência 

recebida por ele no CAPSi 

 Insatisfação do familiar com a assistência 

recebida por ele no CAPSi 
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Expectativas do familiar 

cuidador sobre a assistência 

desejada 

 Manutenção e diversificação das atividades 

de grupo 

 Necessidade de Melhorar o atendimento 

prestado pela equipe do CAPSi às mães  

 Ampliação dos tipos de atendimentos 

prestados pela equipe do CAPSi aos 

cuidadores 

 Demandas sociais expressas pelas 

cuidadoras 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por final, na terceira etapa, para fundamentação das categorias e subcategorias 

temáticas identificadas na pesquisa, nos embasamos em algumas categorias teóricas relativas 

aos princípios do SUS, destacando-se a acessibilidade e a integralidade da assistência, bem 

como os preceitos da reforma psiquiátrica brasileira. Lançamos mão, também, de outros 

estudos sobre a temática publicados em periódicos e livros da área. 

 

4.7 Componentes éticos da pesquisa 

  

 O estudo obedeceu aos preceitos da Resolução nº 446/2012, que envolve pesquisa com 

seres humanos em que se deve obedecer os seguintes princípios: (1) autonomia: 

consentimento livre e esclarecido dos participantes e a proteção a grupos vulneráveis e aos 

legalmente incapazes, de modo que sejam tratados com dignidade, respeitados em sua 

autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade; (2) beneficência: ponderação entre riscos e 

benefícios atuais e potenciais, individuais e coletivos, comprometendo-se com o máximo de 

benefícios e o mínimo de danos e riscos; (3) não maleficência: garantia de que danos passíveis 

de prevenção serão evitados e (4) justiça e equidade: fundar-se na relevância social da 

pesquisa (BRASIL, 2012). 

A inserção em campo para coleta de dados foi precedida de encaminhamento e 

aprovação do projeto pela Secretária Municipal de Saúde (conforme ANEXOS A, B e C). 

Após, foi submetido à Plataforma Brasil, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Ceará, sob o Parecer Nº 321.012 (ANEXO D). Os sujeitos foram 
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esclarecidos quanto aos objetivos, métodos e benefícios previstos na pesquisa. Fizeram parte 

da investigação somente depois da assinatura (ou digital) do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A) e foram informados sobre os objetivos da pesquisa acerca da 

garantia de total privacidade das informações coletadas, entre outros. 

Os familiares cuidadores das crianças e adolescentes estiveram cientes de que 

poderiam desistir de participar da pesquisa no momento em que quisessem, sem que isso lhes 

viesse a acarretar quaisquer penalidades.  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na análise e discussão dos dados, mostramos primeiramente, os dois CAPSi, locais 

onde foi realizada a pesquisa, em termos de infraestrutura, profissionais, funcionamento e 

atividades ofertadas. Esta etapa foi a descritiva, constituída com base em dados obtidos em  

observações, conversas informais com alguns profissionais e consulta a documentos oficiais e 

portarias do Ministério da Saúde, articulando-se as fragilidades e potencialidades dos 

serviços.  

 Na segunda etapa, abordamos a caracterização dos familiares cuidadores e das 

crianças e adolescentes quanto aos aspectos pessoais e sociodemográficos. Os dados foram 

confrontados com a literatura vigente. No último capítulo, trabalhamos as categorias e 

subcategorias que emergiram das falas dos sujeitos entrevistados, analisando e discutindo os 

achados com base na literatura pertinente, com ênfase nas políticas públicas de saúde e saúde 

mental.  

 

5.1 Descrição da realidade-cenário: os centros de atenção psicossocial infantojuvenil 

(CAPSi)  da cidade de Fortaleza- Ceará  

 

A cidade de Fortaleza é dividida administrativamente em seis subprefeituras, que são 

chamadas de secretárias executivas regionais (SER) de I a VI. Estas secretárias atendem à 

população de acordo com o território de abrangência, conforme divisão, determinada pelo 

município. Atualmente existem apenas dois centros de atenção psicossocial infantojuvenil 

(CAPSi), que se localizam nas SER III e IV. Por não existir em todas as SER, o Município 

determinou que o CAPSi SER III deverá atender às demandas das SER I, III e V e o CAPSi 

SER IV atenderá às demandas das SER II, IV e VI. 

Considerando os CAPS como serviços substitutivos estratégicos ao hospital 

psiquiátrico e importantes para o processo de consolidação da reforma psiquiátrica, no 

contexto brasileiro, torna-se relevante a avaliação de como estão funcionando estes novos 

dispositivos e se conseguem atender o que preconiza a Politica de Saúde Mental. 
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Quadro 2:  Descrição da estrutura física dos CAPSi (Fortaleza- CE, 2013) 

 

Denominação CAPSi SER 

III 

CAPSi SER 

IV 

Recepção 

 

1 1 

Sala de coordenação 1 1 

Banheiros 

 

3 6 

Consultório de enfermagem 

 

1 1 

Salas para consultórios 

 

2 5 

Brinquedoteca 

 

1 1 

Farmácia 

 

1 1 

Cozinha 

 

1 1 

Refeitório 

 

1 1 

Sala para grupo 

 

2 1 

Estacionamento para carros 1 1 

            Fonte: Diário de campo da pesquisa. (Fortaleza – CE, 2013). 

 

De acordo com o projeto terapêutico do CAPSi da SER IV (PROJETO, 2010), este 

serviço foi inaugurado em  junho de 2006, sendo o pioneiro no atendimento à criança e 

adolescente na cidade de Fortaleza. Está em uma na nova sede, desde setembro de 2012, 

localizada em um dos bairros desta SER.  

O CAPSi  SER III foi inaugurado em janeiro de 2007, localizado no bairro Rodolfo 

Teófilo, na Secretária Executiva Regional III, funcionando nesta sede desde a inauguração. O 

serviço está sendo transferido para uma nova sede, sendo observada preocupação, por parte da 

equipe, a respeito da nova sede, em termos de localização, estrutura física, dentre outras 

condições importantes para o bom funcionamento do serviço.  

Mudança é sempre desgastante e sabemos que é difícil encontrar uma casa que se 

adapte ao que as portarias que o Ministério da Saúde preconizam para este tipo de serviço.  

Conforme o Ministério da Saúde, os serviços de atenção psicossocial para atendimento 

a crianças e adolescentes devem existir em municípios ou com regiões com população acima 

de 150.000 habitantes (BRASIL, 2013).  

Atualmente Fortaleza é uma cidade populosa, não sendo o suficiente somente dois   

CAPSi  para atender a toda a demanda que necessita de atendimento especializado, ficando no 

défice de atendimento. Certamente isto influenciar a qualidade do trabalho desenvolvido e a 

oferta de ações para a população.  
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Os CAPS são estruturas substitutivas ao hospital psiquiátrico, sendo territorializados e 

uma das portas de acesso ao sistema de atenção em saúde mental. Deste modo, deve ser um 

ambiente acessível e acolhedor. 

  Com base na observação, foi possível perceber que em um dos serviços não havia 

nada que pudesse identificar o fato de que ali funcionava um dispositivo do SUS e 

especializado a atendimento a pessoas com transtornos mentais ou sofrimento psíquico. Com 

isso, poderá dificultar a localização e acesso dos usuários.  

Sendo assim, a identificação é fundamental, porque o SUS preconiza o acesso 

universal, público e gratuito, a integralidade das ações, a equidade das ofertas de serviços, a 

descentralização e o controle social das ações de saúde. 

Os dois serviços em estudo não possuem sede própria, funcionando em imóveis 

alugados e mantidos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.  

O artigo 3º da Portaria Nº 336/ GM de 2002 dispõe, contudo, sobre a regulamentação 

dos CAPS e dá outras providências. Menciona claramente que os centros de atenção 

psicossocial só poderão funcionar em área física específica e independente de qualquer 

estrutura.  No parágrafo único, refere que os CAPS poderão se localizar dentro dos limites da 

área física de uma unidade hospitalar geral, ou dentro do conjunto arquitetônico de 

instituições universitárias de saúde, desde que independentes de sua estrutura física, com 

acesso privativo e equipe profissional própria (BRASIL, 2002). 

O CAPSi - SER IV conta com vários ambientes, assim distribuídos: uma recepção, 

uma sala de coordenação, seis banheiros, um consultório de Enfermagem, cinco salas para 

consultório, uma brinquedoteca, uma farmácia, uma cozinha, um refeitório, uma sala para 

grupos e área de estacionamento para carros. Pelo fato de a sede ter uma estrutura física 

antiga, encontra-se com problemas hidráulicos e de instalações elétricas.  

O CAPSi - SER III funciona em uma casa pequena, com alguns problemas 

hidráulicos, infiltrações, pinturas e instalações elétricas. Conta com algumas salas, assim 

distribuídas: uma recepção, uma coordenação, três banheiros, um consultório de Enfermagem, 

duas salas para consultório, duas salas para grupos e uma cozinha. É importante citar que 

tivemos dificuldade na coleta de dados de algumas entrevistas neste serviço, por não disporem 

de um espaço privativo para tal atividade.  

Os CAPSi devem ser instalados em locais independentes de hospitais, clínicas com 

sua sede e equipe própria, como preconizado pela portaria 336 (BRASIL, 2002). De acordo 

com o Ministério da Saúde, os CAPS devem contar com espaço próprio e adequadamente 
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preparado para atender à sua demanda específica, sendo capazes de oferecer um ambiente 

continente e estruturado.  Deverão contar, no mínimo, com os seguintes recursos físicos: 

 

Consultórios para atividades individuais (consultas, entrevistas, terapias); salas para 

atividades grupais; espaço de convivência; oficinas; refeitório (o CAPS deve ter 

capacidade para oferecer refeições de acordo com o tempo de permanência de cada 

paciente na unidade); sanitários; área externa para oficinas, recreação e esportes. 

(BRASIL, 2004, p. 14). 

 

 

Um dos espaços bastante utilizado é o denominado Consultório de Enfermagem que, 

no CAPSi SER IV, tem uma sala ampla, com dois leitos e armários com medicações para as 

urgências, sendo utilizada, também, por outros profissionais, como consultório. No CAPSi  

SER III, a sala de Enfermagem é pequena, escura, com algumas infiltrações e mau cheiro de 

mofo, com apenas um leito e um armário pequeno com algumas medicações de urgência. É 

utilizada pela equipe para realização de atendimentos individuais e atividades de grupo.   

Percebemos, pois, que há diferenças estruturais entre os dois CAPSi, embora ambos se 

mostrem inadequados para o atendimento demandado e conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde. Percebemos, também, que os serviços já não comportam a quantidade de 

usuários que atendem, deixando-os esperando por atendimentos agendados em ambientes 

apertados por muitas horas, sem nenhum conforto.   

Faltam salas para os profissionais atenderem aos usuários, coincidindo com os 

horários de outros profissionais, deixando-os esperando. Com todos estes impasses, podem 

produzir desconforto e insatisfação, tanto para os usuários e familiares, como para a equipe 

multiprofissional, dificultando uma atenção de qualidade e a promoção da saúde da 

população. 
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Quadro 3 - Composição da equipe técnica dos CAPSi de Fortaleza - CE, 2013. 

 

Profissionais CAPSi SER 

III/ 

 

CAPSi SER 

IV/ 

 

Coordenador 1 1 

Psiquiatras 3 3 

Enfermeiras 

 

3 3 

Assistentes sociais  3 5 

Psicólogas 

 

2 5 

Terapeutas ocupacionais 

 

5 3 

Farmacêuticos 

 

1 2 

Nutricionista 

 

- 1 

Musicista 

 

- 1 

Recepcionista 

 

1 1 

Cozinheira 1 1 

Funcionários na administração 

(serviços burocráticos), 

2 

 

1 

Funcionários de serviço gerais 

 

2 1 

Vigias noturnos 2 2 

Digitadora  - 1 

Brinquedista - 1 

Funcionária no SAME  - 1 

Porteiro - 1 

                   Fonte: Diário de campo da pesquisa. (Fortaleza – CE, 2013). 

 

 

 O Capsi SER III contava com a seguinte equipe técnica: uma coordenadora 

(enfermeira), três enfermeiras, três médicos psiquiatras, três assistentes sociais, duas 

psicólogas, cinco terapeutas ocupacionais, um farmacêutico, uma cozinheira, três pessoas na 

administração, duas pessoas nos serviços gerais e dois vigias noturnos. 

A equipe técnica do CAPSi SER IV era a seguinte: um coordenador (farmacêutico), 

três enfermeiras, três psiquiatras,  cinco assistentes sociais, cinco psicólogas, três terapeutas 

ocupacionais, dois farmacêuticos, um nutricionista, um musicista, uma recepcionista, uma 

digitadora, uma “ brinquedista”, um porteiro, uma cozinheira, duas pessoas na administração, 

uma pessoa no SAME, uma pessoa nos serviços gerais e dois vigias noturnos. 
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A Portaria Nº 336 (BRASIL, 2002) menciona que uma equipe técnica mínima para 

atuação no CAPSi, para o atendimento de 15 crianças e/ou adolescentes por turno, tendo 

como limite máximo 25 pacientes/dia, será composta por: um médico psiquiatra, ou 

neurologista ou pediatra com formação em saúde mental, um enfermeiro, quatro profissionais 

de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, 

enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário 

ao projeto terapêutico, cinco profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de 

Enfermagem, técnico-administrativo, técnico educacional e artesão.  

Conforme estavam estruturados os CAPSi, no momento do estudo, estes serviços não 

atendem à legislação específica quanto à alocação de ocupacionais auxiliares ou técnicos de 

Enfermagem, fonoaudiólogo, pedagogo, educador físico e artesão. Percebemos que existem 

em dos serviços mais profissionais, de algumas categorias, do que preconiza a Portaria do 

Ministério da Saúde. Em virtude do processo de transição política, com eleição do novo 

gestor do Município (Prefeito), os CAPS também passaram por mudanças administrativas, 

com a substituição de coordenadores e de profissionais da equipe multiprofissional.  

É importante citar que a maioria dos profissionais da equipe multiprofissional atual 

dos CAPSi está lotada nestes serviços por um processo seletivo realizado pelo Município de 

Fortaleza no ano de 2011, ocorrendo uma mudança significativa no quadro geral de 

funcionários. Estes estão no serviço desde dezembro de 2012 e não receberam nenhum tipo de 

treinamento ou qualificação para a atuação na saúde mental, conforme informado pela 

coordenação do serviço. 

A questão do vínculo usuário-profissional é importante para que o tratamento do 

usuário obtenha êxito. As mudanças de coordenação e equipes técnicas nos CAPSi,  com 

frequência, produzem, no usuário e nos familiares, medo, insegurança, descontinuidade no 

projeto terapêutico, entre outras coisas, fatores estes que poderão interferir nos resultados do 

tratamento.   

De acordo com o Ministério da Saúde (2004a), a equipe técnica é fundamental para  

organização, desenvolvimento e manutenção do ambiente terapêutico. A duração da 

permanência dos usuários no atendimento dos CAPS depende de muitas variáveis, desde o 

comprometimento do usuário, até o projeto terapêutico traçado e a rede de apoio familiar e 

social que se pode estabelecer. 

No CAPSi SER III, a coordenadora é uma funcionária federal e está há alguns anos na 

função. Durante anotações de diário de campo, percebemos um desconforto pela situação de 

mudança dos profissionais e da nova sede. No CAPSi SER IV o coordenador está há seis 
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meses no cargo, mas é funcionário do serviço desde a inauguração. Percebemos o empenho 

dele e o desejo de mudança na dinâmica do serviço.  

Em cada serviço estão lotadas três enfermeiras, com carga horária de 20h semanais. 

Realizam atividades individuais, como: anamnese (atendimento ao paciente que chega pela 

primeira vez), acolhimento (pacientes que já estão em atendimento), atendimento de 

Enfermagem (relacionamento terapêutico e procedimentos), visita domiciliária e atividades de 

grupo. Os serviços não contam com auxiliar técnica de Enfermagem, como é preconizado na 

política. Deste modo, todas as funções ligadas à Enfermagem são executadas pelas 

enfermeiras, destacando-se as medicações daqueles usuários cujos os horários coincidem com 

o período de permanência no serviço.  

Sobre as questões das medicações, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) assinala que 

os CAPS podem organizar a rotina de distribuição de medicamentos e/ou assessorar usuários 

e familiares quanto á sua aquisição e administração, de acordo com o diagnóstico e com o 

plano terapêutico de cada usuário.  

Pudemos constatar que as questões relacionadas com os recursos humanos não se 

constituem como atribuições do gestor do serviço, não tendo ingerência sobre a definição do 

quantitativo de funcionários e da sua qualificação específica.  

 O fato de não contar com as equipes completas torna-se mais uma das barreiras para o 

desenvolvimento de uma atenção de qualidade à população, principalmente quando se trata de 

criança e adolescente. Somam-se a isto outras deficiências, incluindo-se a não formação 

específica da equipe para assistir esta clientela.  

Do que foi observado, podemos inferir que não basta, somente, criar serviços, mas é 

preciso estruturá-los adequadamente para atender à população, com base nos preceitos do 

SUS e da política pública de saúde e saúde mental. 
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- Quadro 4 - Funcionamento dos CAPSi de Fortaleza – CE  2013. 

 

 

 

Mantém uma rotina de funcionamento aos usuários e familiares que o 

frequentam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.   

Atendem crianças e adolescentes na faixa etária de 2 a 18 anos, com transtornos 

mentais e adolescentes com história de dependência química até os 16 anos.   

 

 

Fonte: Diário de campo da pesquisa. (Fortaleza CE, 2013). 

 

Os CAPSi pesquisados funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, .atendem 

crianças e adolescentes na faixa etária de 2 a 18 anos, com transtornos mentais, e adolescentes 

com história de dependência química até os 16 anos. 

Cada serviço deverá ter projeto terapêutico, que leve em consideração as variadas 

contribuições técnicas dos seus profissionais, as iniciativas de familiares e usuários e o 

território onde se situa, com sua identidade, sua cultura local e regional (BRASIL, 2004).  

Ao solicitarmos os projetos terapêuticos dos serviços em estudo verificamos que o 

CAPSi SER III não tinha uma cópia impressa no serviço e o sistema informatizado estava 

com problemas. No CAPSi SER IV o projeto mais atual era de 2010.  

Conforme dados no projeto terapêutico do CAPSi SER IV, no momento da pesquisa 

não estavam recebendo pacientes em regime intensivo por falta de serviço de nutrição. No que 

se refere ao quantitativo de atendimentos aos usuários por dia, varia de acordo com o período 

e o dia da semana.   

A depender do projeto terapêutico do usuário do serviço, o CAPS deverá estar 

estruturado para atuar em conformidade com as determinações da Portaria GM 336/02 

(BRASIL, 2002), nas modalidades de atendimento a seguir dispostas. 

 

• Atendimento intensivo: trata-se de atendimento diário, oferecido 

quando a pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em 

situação de crise ou dificuldades intensas no convívio social e familiar, 

precisando de atenção contínua. Esse atendimento pode ser domiciliar, 

se necessário. 

 

• Atendimento semi-intensivo: nesta modalidade de atendimento, este 

poderá ocorrer até 12 dias no mês.  Esta modalidade é oferecida quando 

o sofrimento e a desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, 
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melhorando as possibilidades de relacionamento, mas a pessoa ainda 

necessita de atenção direta da equipe para se estruturar e recuperar sua 

autonomia. Esse atendimento pode ser domiciliar, se necessário. 

 

• Atendimento não intensivo: oferecido quando a pessoa não precisa 

de suporte contínuo da equipe para viver em seu território e realizar 

suas atividades na família e/ou no trabalho, podendo ser atendido em 

até três dias no mês. Também pode ser domiciliar. 

 

Conforme dados levantados, o  CAPSi da SER IV, em agosto de 2013, possuía 5.838 

pacientes cadastrados, sendo 1.283 ativos, ou seja, na vigência do acompanhamento pelo 

serviço, e 4.555 inativos, correspondendo àqueles que receberam alta terapêutica ou que 

abandonaram o tratamento. Dos ativos, 242 são usuários dependentes químicos e apenas 39 

estão na vigência do tratamento. Quanto aos familiares, somente 57 estão sendo 

acompanhados no referido serviço. Estes familiares participam, principalmente, de atividades 

grupais, conforme informações fornecidas pela coordenação do serviço. 

O CAPSi da SER III  possuía, em agosto de 2013, 4.053 usuários cadastrados, não 

sabendo informar quantos estavam ativos, pois estavam com problemas no sistema 

informatizado. Com a mudança física da sede do CAPSi para outro espaço, constatamos que 

as atividades de rotina na unidade foram bastante alteradas, refletindo na qualidade dos 

atendimentos realizados e na sua existência, prejudicando, também, a nossa observação sobre 

a dinâmica do serviço.  

De acordo com a Portaria 336 (BRASIL, 2002), os CAPSi deverão funcionar das 8 às 

18 horas, em dois turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar o terceiro 

turno que funcione até as 21 horas. A respeito da dinâmica de funcionamento dos CAPSi, 

observamos que os usuários chegam aos serviços por meio da demanda espontânea ou 

encaminhamento dos mais diversos serviços (Hospital  de Saúde Mental de Messejana, 

Hospital Albert Sabin, Estratégia de Saúde da Família, escolas, ordem judicial, dentre outros).  

O primeiro atendimento nos CAPSi, definido como anamnese, é realizado apenas por 

profissionais de nível superior de algumas das categorias. Nesse momento, a criança ou 

adolescente é avaliado e visto se há demanda para o serviço. Caso não se enquadrem no perfil 

(apresentar algum sofrimento psíquico ou transtorno mental aparente), os potenciais usuários 

são encaminhados para outro serviço de saúde, mais adequado para a sua necessidade. Com 
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Base na avaliação inicial, é elaborado um plano terapêutico individual, podendo ser 

agendados os mais diversos atendimentos, de acordo com cada caso.  

Os CAPS constituem-se serviços substitutivos, com um atendimento diário, em que o 

usuário segue o projeto terapêutico estabelecido, em comum acordo entre eles, sua família e a 

equipe do serviço. Isso implica a manutenção da convivência do usuário com a família e a 

sociedade (MARTINS  et al, 2012).  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) informa que as pessoas atendidas nos CAPS 

são aquelas que denotam intenso sofrimento psíquico, o que lhes impossibilita de viver e 

realizar projetos de vida. São, preferencialmente, pessoas com transtornos mentais severos 

e/ou persistentes, ou seja, com grave comprometimento psíquico, incluindo os transtornos 

relacionados às substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e também crianças e 

adolescentes com transtornos mentais. Os usuários dos CAPS podem ter tido uma longa 

história de internações psiquiátricas, podem nunca ter sido internados ou podem já ter sido 

atendidos em outros serviços de saúde (ambulatório, hospital-dia, consultórios etc).  

 Observamos que as equipes dos CAPSi não trabalham com o terapeuta de referência, 

como é preconizado pela política pública. De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 

2004), o usuário, ao iniciar o acompanhamento no CAPS, deve traçar um projeto terapêutico 

e, em geral, o profissional que o acolheu no serviço passará a ser uma referência para ele. Este 

profissional poderá seguir, sendo o que chamamos de terapeuta de referência (TR), mas, não 

necessariamente, pois, é preciso levar em conta que o vínculo estabelecido do usuário com o 

terapeuta é fundamental em seu tratamento.  

O terapeuta de referência (TR) terá sob sua responsabilidade monitorar junto com o 

usuário o seu projeto terapêutico, (re) definindo, por exemplo, as atividades e a frequência de 

participação no serviço. O TR também é responsável pelo contato com a família e pela 

avaliação periódica das metas traçadas no projeto terapêutico, dialogando com o usuário e 

com a equipe técnica dos CAPS (BRASIL, 2004). 
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Quadro 5 - Principais atividades terapêuticas desenvolvidas nos CAPSi de Fortaleza – CE (2013). 

            CAPSi SER IV                CAPSi SER III 

Acolhimento, avaliação inicial (anamnese),  

Atendimentos individuais: psiquiatria, enfermagem, 

psicologia, serviço social, terapia ocupacional, 

nutrição, farmacêutico.  

Atendimento Grupal para familiares: acolhida, 

psicoterapia, relaxamento, oficina produtiva, 

autoreflexiva.  

Atendimento grupal para crianças e adolescentes: 

Musicoterapias, brinquedoteca, educação e saúde, 

estimulação cognitiva, estimulação precoce, resgate 

da autoestima, redução de danos.  

Atividades Extra CAPSi:  visita domiciliaria, visita 

institucional, abordagem de rua,  trabalhos 

científicos e ações intsersetoriais 

Festas nas datas comemorativas  

 

Acolhimento, avaliação inicial (anamnese)  

Atendimentos individuais: psiquiatria, enfermagem, 

psicologia, serviço social, terapia ocupacional e 

farmacêutico. 

Atendimento grupal para familiares: acolhida, 

psicoterapia, apoio, oficina produtiva, autoreflexiva, 

terapia comunitária.  

Atendimento grupal para crianças e adolescentes: 

ludoterapia, brinquedoteca, educação e saúde e resgate 

da autoestima. 

 

Atividades Extra CAPSi:  visita domiciliaria, visita 

institucional, trabalhos científicos, ações intsersetoriais. 

Festas em data comemorativas  

Fonte: Diário de campo da pesquisa. (Fortaleza CE, 2013). 

 

De acordo com a Portaria Nº 336 (BRASIL, 2002), a assistência prestada ao paciente 

no CAPSi deve incluir as seguintes atividades: atendimento individual (medicamentoso, 

psicoterápico, de orientação, entre outros); atendimento em grupos (psicoterapia, grupo 

operativo, atividades de suporte social, entre outros); atendimento em oficinas terapêuticas 

executadas por profissional de nível superior ou nível médio; visitas e atendimentos 

domiciliares; atendimento à família; atividades comunitárias, enfocando a integração da 

criança e do adolescente na família, na escola, na comunidade ou quaisquer outras formas de 

inserção social; desenvolvimento de ações intersetoriais, principalmente com as áreas de 

assistência social, educação e justiça.  

 Ao descrever as atividades ofertadas nos dois CAPSi de Fortaleza, pudemos perceber 

que as atividades se aproximam do que é preconizado pela Portaria. Existem atividades em 

comum nos dois serviços, tais como: acolhimento; avaliação inicial (anamnese), atendimentos 

individuais (Psiquiatria, Enfermagem, Psicologia, Serviço social, Terapia Ocupacional e 

farmacêutico); atendimento às famílias (acolhida, psicoterapia, oficina produtiva e 

terapêutica, autoreflexiva); atividades para as crianças (brinquedoteca, resgate da autoestima e 
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Educação e Saúde) e atividades extra CAPSi (visita domiciliar, visita institucional, trabalhos 

científicos, ações intsersetoriais).  

Foram identificadas algumas atividades distintas nos dois serviços, conforme 

destacado: no CAPSi da SER III é oferecida para os familiares a terapia comunitária - 

atividade extra-CAPS, que beneficia, também, a comunidade próxima. No CAPSi da SER IV 

a equipe trabalha com o projeto de redução de danos  para o dependente químico, como 

também, a estimulação cognitiva e a estimulação precoce para as crianças de dois anos em 

diante.  

Percebemos, também, que nas atividades desenvolvidas para as crianças se utilizam 

muito a música. No momento da pesquisa, os CAPSi não estavam realizado o apoio matricial, 

as assembleias de usuários e a participação no conselho local de saúde.  

Conforme observado na dinâmica de funcionamento dos CAPSi, verificamos que eles 

se aproximam do que é preconizado pela portaria que rege este tipo de serviço.  

Para o Ministério da Saúde, o tratamento deve ter sempre estratégias e objetivos 

múltiplos, preocupando-se com a atenção integral a estas crianças e adolescentes, o que 

envolve ações não somente no âmbito da clínica, mas também ações intsersetoriais. É preciso 

envolver-se com as questões das relações familiares, afetivas, comunitárias, com a justiça, a 

educação, a saúde, a assistência, a moradia, entre outras. A melhoria das condições gerais dos 

ambientes onde vivem as crianças e os adolescentes é associada a uma melhor evolução 

clínica para alguns casos (BRASIL, 2004). 

 

 

5.2 Caracterização sociodemográfica dos familiares cuidadores de crianças e 

adolescentes assistidas nos CAPSi 

  

Neste tópico, será analisada e discutida a caracterização dos familiares cuidadores e de 

crianças e adolescentes quanto aos aspectos pessoais e sociodemográficos. 

 De acordo com Santos (2006), a caracterização da clientela dos serviços é 

fundamental para redimensionar as modalidades de atendimento oferecidas, assim como para 

dar aos profissionais envolvidos no cuidado informações sobre os reais problemas da 

população. Tais informações possibilitariam reflexões acerca das práticas desenvolvidas e 

contribuiriam para melhor planejamento e organização dos serviços. 
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Quadro 6 – Caracterização dos familiares cuidadores quanto aos aspectos pessoais e 

sociodemográficos. (Fortaleza - CE, 2013) (N= 16) 

 
       Variáveis 

 
    N % 

                           Grau de parentesco    
 

  

  Mãe    16 100 

   

Idade   

25 a 35 anos      6 37,5 

36 a 45 anos      4 25,0 

46 a 55 anos      6 37,5 

   

Estado civil   

Casada      3 18,75 

União Consensual      8 50,0 

Solteira       4 25,0 

Divorciada      1 6,25 

   

Religião   

Católica      8 50,0 

Evangélica      7 43,75 

Espírita      1 6,25 

   

Ocupação   

Empregada      1  6,25 

Autônoma      1  6,25 

Desempregada      6 37,5 

Benefício do Governo      8 50,0 

   

Renda familiar   

1-2 Salário Mínimo    15 93,75 

3-4 Salário Mínimo      1  6,25 

   

Escolaridade   

Ensino fundamental incompleto    10 62,50 

Ensino fundamental completo      1 6,25 

Ensino médio incompleto      2 12,5 

Ensino médio completo      2 12,5 

Ensino superior incompleto      1 6,25 

   

Regional que reside   

SER I      1 6,25 

SER III      5 31,25 

SER IV      6 37,5 

SER V      1 6,25 

SER VI      3 18,75 

   

História na família com transtornos mentais   

Sim    12 75 

Não      4 25 

   

Atividade  em que participa no CAPSi   

Grupo    14 87,5 

Acolhimento      2 12,5 

   

Uso de medicação controlada        
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Sim     5 31,25 

Não    11 68,75 

   

§ Salário mínimo durante a pesquisa era igual a R$ 675,00. 

 

 

Foram entrevistados 16 familiares cuidadores de crianças e adolescentes com 

transtornos mentais. No Quadro 4, evidenciamos que as mães (N=16) foram as cuidadoras das 

crianças e adolescentes incluídas no estudo. Dados semelhantes foram encontrados no estudo 

de Dombi-Barbosa et al (2009), em que a maioria das cuidadoras de crianças e adolescentes 

assistidos nos CAPSi de São Paulo era de mães (56,9%).  

A presença da mulher e mãe como cuidadora é uma prática cultural e socio-histórica, 

já que, durante séculos, a mulher não exerceu atividades laborais remuneradas, cabendo-lhe 

desempenhar o papel social de cuidado do lar e da família. Desde então, foi conferida a ela a 

função intrínseca de principal cuidadora, embora tenham ocorrido modificações sociais e no 

papel feminino; em geral, o desempenho de cuidador familiar ainda recai sobre a mulher, seja 

na condição de mãe, de filha, de esposa ou de irmã (KANTORSKI et al 2012). 

Os familiares cuidadores tinham idade variando de 25 a 55 anos, com concentração 

maior de até 45 anos (62,55%), correspondendo à fase reprodutiva da mulher, com média de 

idade de 40 anos.  

Em relação ao estado civil, verificou-se que os familiares cuidadores eram, em sua 

maioria, casados ou viviam em união consensual (68,75%); 25% eram solteiras e apenas 

6,25% eram divorciadas.  

Neste estudo, 50% eram católicas, 43,75% evangélicas e 6,25% espíritas, mostrando 

que o catolicismo ainda é expresso como o principal grupo religioso no Brasil. 

No que se refere à ocupação, a maioria estava desempregada ou recebia benefício do 

governo (87,5%), sendo que apenas 6,25% uma estava empregada e 6,25% trabalhava como 

autônomo. Muitas são as razões que contribuem para a incorporação do papel de cuidador 

principal, além do sexo, dentre as quais estão à obrigação moral, a conjugalidade, a falta de 

outra pessoa que assuma este papel e ainda as dificuldades financeiras, quando o cuidador 

assume esta função em troca do sustento, que pode ser o benefício ou aposentadoria do 

paciente (KANTORSKI et al, 2012).  

Verificou-se que a maioria destes familiares cuidadores sobrevivem com renda de um 

e dois salários-mínimos (93,75%), sendo a maioria oriunda de benefício do governo; 6,25 tem 

renda familiar de três a quatro salários-mínimos.  



59 

 

Na literatura foi encontrado que os cuidadores, em sua maioria, se dedicam, 

exclusivamente, à atividade de cuidar; aqueles que conciliam atividade remunerada com o 

cuidado contam com o apoio de outros cuidadores contratados, ou com o suporte de outros 

familiares que atuam como cuidadores secundários. O fato de que um número absoluto dos 

cuidadores não exercer atividade remunerada pode agravar a situação de precariedade 

econômico-familiar, tornando-a mais vulnerável, concorrendo para a gravidade da 

inadequação do cuidado (ARRUDA, ALVAREZ & GONÇALVEZ, 2008; BORBA, 

ASCHWARTZ & KANTORSKI, 2008). 

Com relação à escolaridade, 62,50% referiram ter somente o ensino fundamental 

incompleto, dados que preocupam, pois a baixa escolaridade pode interferir no entendimento 

sobre os cuidados com seu ente em sofrimento. Kantorski et al (2012) acentuam que a 

escolaridade dos cuidadores  é elemento importante, pois, geralmente, quanto maior a 

escolaridade, melhor é o entendimento das pessoas sobre as orientações passadas pelos 

profissionais quanto ao uso de medicamentos e aos cuidados de saúde no domicílio.  

Quanto ao local de moradia, 68,75% dos usuários moravam próximo aos dois serviços 

existentes em Fortaleza, os quais dão cobertura a todo o Município. A maioria das mães 

entrevistadas (75%) fez referência à existência de parentes com algum tipo de transtorno 

mental.   

No que se refere a atividades de que o familiar cuidador participa nos CAPSi,  87,5% 

citaram participar de atividade grupal; 12,5% referiram ter participado do acolhimento. 

Estudo de Dombi-Barbosa et al (2009), identificou o fato de que a principal atividade 

terapêutica ofertada às famílias de crianças e adolescentes atendidos era o grupo de pais 

(21,9%), seguida de orientação de pais em atendimento grupal (6,8%).  

De acordo com Kartorsky  et al (2012), a realização de atividades em grupo para os 

familiares favorece a aproximação com  o serviço, fortalecendo o vínculo com a equipe do 

CAPS e propiciando a participação da família no cuidado à aquele com transtorno mental. 

A respeito do uso de medicações controladas pelos cuidadores, 31,25% relataram fazer 

uso de algum tipo de medicação. Este dado preocupa, pois estas mães são as cuidadoras 

principais das crianças e adolescentes. A vivência do lidar com o adoecimento do filho, por si, 

é geradora de estresse e sobrecarga na mãe cuidadora, repercutindo na sua própria saúde, 

física e mental, reforçando a necessidade de serem, também, cuidadas pela equipe.   

Apesar de esses familiares cuidadores denotarem idade produtiva para trabalhar, a 

maioria deles está fora do mercado de trabalho. Isto pode estar associado a vários fatores, 

dentre os quais destacamos a baixa escolaridade e o fato de ter filhos com algum sofrimento 
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mental e não poderem compartilhar o cuidado com outros membros da família. Outras 

situações que interferem na condição vivenciada são: a baixa condição socioeconômica; 

dificuldades de acesso a serviços e/ou deficiências nestes e as constantes mudanças 

administrativas (micro e macro) bem como a não existência de um projeto terapêutico 

consistente.  

Algumas crianças e/ou adolescentes recebem um benefício do Governo Federal para o 

custeio das despesas e na perspectiva de que a mãe disponha de mais tempo para o cuidado do 

familiar em sofrimento mental. Estas não dividem com outros familiares o cuidado das 

crianças e adolescentes, ficando responsável por levá-los à escola, ao CAPSi, às atividades 

complementares, ao tratamento destes, como fonoaudióloga, psicopedagoga, entre outros. 

Além de tudo isto, existem outros afazeres do lar e atividades domésticas necessários a toda 

família.  

Com toda esta problemática, as mães ficam sobrecarregas e acabam, também, 

adoecendo, necessitando de atenção e cuidados, o que nem sempre acontece ou sequer é 

percebido por outros membros da família ou mesmo pela equipe do CAPSi.  

A sensibilização dos serviços sobre a condição do cuidador poderia constituir  

importante quesito de melhoria da assistência prestada à criança e ao adolescente, 

favorecendo o vínculo e a parceria serviço-comunidade. .  

No quadro 7, está a caracterização das crianças e adolescentes filhos das participantes 

do estudo, quanto às condições de adoecimento e acompanhamento no CAPSi, referidas pelos 

familiares cuidadores. 

 

 

Quadro 7 Caracterização das crianças e adolescentes, quanto às condições de adoecimento e 

acompanhamento no CAPSi. (Fortaleza, 2014). (N= 16) 

 

Variáveis 

 

N % 

Sexo da criança e/ou adolescente   

Masculino 14 87,5 

Feminino 2 12,5 

   

Idade   

6 a 11 anos 13 81,25 

12 a 16 anos 3 18,75 

   

Tempo de acompanhamento no serviço   

6 meses a 2 anos 8 50 

2 anos e 1 mês a 4 anos 4 25 
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4 anos e 1 mês a 6 anos 3 18,75 

6 anos e 1 mês a 7 anos 1 6,25 

   

Frequência semanal ao  CAPSi   

1 vez 6 37,5 

2 vezes 9 56,25 

3 vezes 1 6,25 

   

Atendimentos realizados regulamente no CAPSi   

Psiquiatria  16 100 

Psicologia 8 50 

Atendimento grupal  14 87,5 

Terapia ocupacional 3 18,75 

   

Realização de atividade extra CAPSi   

Sim 10 62,5 

Não 6 37,5 

   

Estuda atualmente   

Sim 13 81,25 

Não 3 18,75 

   

Realiza as atividades da vida diária (AVDs) sozinho(a)   

Sim 9 56,25 

Não  4 25 

Ás vezes 3 18,75 

   

Familiar na mesma residência com algum tipo de 

sofrimento mental 

  

Sim 4 25 

Não 12 75 

   

Que faz uso de medicação controlada   

Sim 13 81,25 

Não 3 18,75 

   

Cômodos na residência   

1-2 cômodos 2 12,5 

3-4 cômodos 5 31,25 

4 a mais cômodos 9 56,25 

   

Quantidade de pessoas na residência   

3 pessoas 5 31,25 

4 pessoas 5 31,25 

5 a mais pessoas 6 37,5 

 

 

Conforme consta no Quadro 7, as crianças e adolescentes do estudo, em sua maioria 

(87,5%), são do sexo masculino, encontram-se na faixa etária de seis a 16 anos, sendo a 

prevalência maior na faixa etária de seis a 11 anos (81,25%), indicando a média de idade de 

10 anos. 

Estudos realizados em outros CAPSi,  no Município de Iguatu-CE (CARVALHO, 

SILVA & RODRIGUES, 2010) e outro na Grande São Paulo (DELFINI et al, 2009) 
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constataram que a maioria das crianças e adolescentes assistidos nesses serviços era do sexo 

masculino, corroborando os nossos achados.  

Ao tempo de acompanhamento no serviço variou de seis meses até sete anos, 

indicando que 50% deles estão sendo assistidos há mais de dois anos. O CAPSi SER IV 

iniciou suas atividades há sete anos e o da SER III há seis. É importante salientar que o tempo 

que essas crianças e adolescentes estão sendo acompanhadas nos serviços não é determinante 

para o resultado de cura, uma vez que a lógica do serviço está voltada para a reabilitação e a 

inserção social.  

A maioria das crianças e adolescentes do estudo vem ao serviço duas vezes por 

semana (56,25%). Carvalho, Silva e Rodrigues (2010) assinalam que a frequência dos 

usuários ao serviço é também determinada pelo acesso que os usuários têm ao CAPS, o apoio 

e/ou o acompanhamento familiar, bem como, a possibilidade de envolvimento nas atividades 

comunitárias, organizativas, de geração de renda e trabalho. 

Quando indagamos sobre quais atendimentos seus filhos realizam no CAPSi, os 

familiares cuidadores  relataram que todas as crianças e adolescentes (100%) têm consulta 

com psiquiatra, sendo que algumas realizam, também, acompanhamento de Psicologia (50%) 

e Terapia Ocupacional (18,75%).  

Mesmo sabendo que os CAPSi trabalham com equipes multiprofissionais  e que o 

cuidado deve ser pautado na interdisciplinaridade, não foram mencionados pelos cuidadores 

as outras categorias que compõem a equipe do CAPSi, dentre elas a Enfermagem..  

No que se refere ao tipo de atendimento, as crianças e adolescentes assistidos estavam 

em atividade grupal e, também, individual (87,50). A respeito da realização de atividades 

extra-CAPSi, que venham a complementar o tratamento, 81,25% relataram levar suas crianças 

e adolescentes às outras categorias profissionais não privilegiados pelo serviço. 

Com todas as demandas de cuidados e acompanhamentos, no CAPS e em outros 

serviços e especialistas, torna-se notória a sobrecarga das cuidadoras para dar conta destas e 

de outras demandas familiares, associadas ao papel da mulher e mãe nos lares brasileiros. O 

número de cuidadores sem atividade profissional e que se dedicam, sozinhas, ao cuidado do 

usuário do CAPS, é expressivo, conforme denotam outros estudos com familiares cuidadores. 

O risco de adoecimento por sobrecarga é elevado, principalmente quando os cuidadores são 

mulheres que acumulam a atividade de cuidadora com outras funções, como ser mãe, esposa e 

dona de casa. A reunião de funções compromete o autocuidado e o lazer, podendo levar ao 

adoecimento físico e ao transtorno mental (DELFINI et al, 2009). 
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Apesar de sabermos que nenhuma criança e adolescente não pode estar fora das 

escolas, ainda se há um percentual de 18,75% fora do ambiente escolar. Sabemos que a 

inserção destas crianças e adolescentes nas escolas requer um esforço maior por parte de 

educadores que, muitas vezes, não se acham preparados para lidar com comportamentos e 

atitudes de uma pessoa que necessita de cuidados especiais.  

As crianças e adolescentes conseguem realizar suas atividades da vida diária (AVDs) 

sozinhas (56,25%): seja por motivo de limitações físicas e/ou cognitivas, 25% delas, ainda, 

não conseguem realizá-las sozinhas e 18,75% realizam somente às vezes, o que enseja mais 

demandas de cuidados e sobrecarga do cuidador. Em 25% dos domicilio dessas crianças e 

adolescentes, mora, também, outro familiar que porta algum tipo de transtorno mental. No que 

se refere ao uso de algum tipo de medicação controlada, a maioria (81,25%) faz uso.  

Estudo realizado em CAPSi de Iguatu (CE) constatou que, dos 148 entrevistados na 

pesquisa, 78,18% referiram fazer uso de medicação controlada (CARVALHO, SILVA & 

RODRIGUES, 2010). Constatamos que, apesar de os CAPS trazerem nova proposta de 

atenção ao paciente em sofrimento mental, a ênfase no tratamento, ainda, continua baseada no 

modelo clínico, centrado na doença e “medicalizador”, tendo no psicofármaco o principal 

instrumento de intervenção terapêutica.  

Onocko- Campos et al ( 2011) referem que, mesmo com os inegáveis avanços com 

novos arranjos em saúde mental, muitos são os desafios a serem enfrentados no que diz 

respeito a uma efetiva mudança nas práticas de atenção. Um deles diz respeito à primazia do 

tratamento farmacológico no conjunto de ações dos profissionais de saúde mental, a tal ponto 

que, muitas vezes, o tratamento em saúde mental se reduz apenas aos psicotrópicos. 

No que se refere à moradia, 56,25% relatam que moram em casas de quatro cômodos 

ou mais, onde residem mais de quatro pessoas (68,76%). Com esta distribuição espacial, 

podemos subentender que existe apenas um quarto, na maioria dos domicílios. Desse modo, 

esta criança convive em ambientes pequenos, sem nenhuma privacidade, em contato com 

muitas pessoas em suas residências.  

Em síntese, os filhos dos familiares cuidadores lidam, em seu cotidiano, com algumas 

condições que podem ser consideradas desfavoráveis, entre os quais, destacamos: a ausência 

da escola; a dependência para realização das AVD; condições socioeconômicas e de moradia 

desfavoráveis; muitas vezes, o excesso de atividades terapêuticas e o uso de medicação 

psicotrópica, evidenciando, assim, um suporte necessário a estas famílias tão vulneráveis.  
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5.3 Assistência prestada pelos CAPSi ao familiar cuidador de crianças e adolescentes em 

sofrimento mental 

 

Nesta seção, analisamos a atenção recebida pelos familiares cuidadores de crianças e 

adolescentes assistidos nos dois CAPSi da cidade de Fortaleza, Ceará, identificando, em seus 

discursos e  na proposta dos serviços, as atividades de suporte e cuidado.  

Com base em seus discursos, constituímos a análise aqui proposta, apoiando-nos em 

preceitos da Análise de Conteúdo, conforme ensina BARDIN (2009).  

 

5.3.1 Percepção do familiar cuidador sobre a assistência recebida  

 

A percepção do familiar cuidador sobre o modo como ele é assistido pode ser 

indicativa da qualidade da assistência prestada à própria criança e ao adolescente, sendo 

importante avaliar o trabalho desenvolvido pelas equipes dos CAPSi. Ao analisarmos os 

discursos dos familiares cuidadores sobre como percebem o serviço, foi possível identificar 

ações desenvolvidas e com impacto sobre a saúde e a qualidade de vida deles, definindo o 

juízo que fazem da atenção recebida, mediante a descrição das atividades desenvolvidas e da 

avaliação da atenção recebida da equipe. 

 

- Destaque para atividades desenvolvidas pelas equipes dos CAPSi voltadas ao familiar 

cuidador 

 

Nos discursos dos familiares cuidadores do estudo, foi possível identificar as 

atividades em que participaram no CAPSi, diferenciando-se em grupais e individuais, 

conforme aparece em trechos recortados de suas falas e mostrados em destaque em momentos 

seguintes. 

 

 

 - O grupo de família como atividade de apoio emocional ao familiar 

 

Os grupos de família realizados nos CAPSi constituem-se como espaço de escuta, 

trocas de experiências, conhecimentos e orientações, tanto por parte da equipe 

multiprofissional, como por outros familiares. Nos discursos dos familiares cuidadores 
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pudemos perceber que, dentre as atividades oferecidas a eles nos CAPSi, predomina a técnica 

grupal. Eles veem as atividades grupais desenvolvidas como apoio, ajuda, sendo um espaço 

que estimula, entre outras coisas, a esperança por dias melhores, conforme destacado a 

segurir:  

 

O grupo tem como uma ajuda, uma terapia, mesmo. A gente 

sempre volta para casa com uma resposta positiva. É tipo 

uma fé. Porque, muitas vezes, o que põe a gente em pé é a fé 

que a gente tem em Deus. Do mesmo jeito é aqui no CAPS 

também, como se fosse uma esperança. (F9- CAPSi SER IV). 

 

[...] Sim, me ajuda, na auto-estima. Porque eu já não tenho 

ninguém pra conversar [...] Eu falo e eles me dão conselhos, 

me orienta, e isso me acalma. Quando eu chego em casa eu 

começo a me lembrar do que foi dito no grupo. Porque eu me 

lembro das palavras positivas, que um dia vai passar, um dia 

vai passar.[...] E eu sou só, não tenho ajuda de ninguém sou 

só eu. E eu preciso de uma conversa, de um diálogo. E isso 

que eu gosto do grupo. Eles me dão esperança. (F7- CAPSi 

SER IV). 

 

 

É possível observar no discurso F9 que a expressão fé se volta para o aspecto da 

esperança de se ter que encontrar uma “resposta positiva”; a cuidadora F7 faz referência aos 

ensinamentos do grupo em seu cotidiano, dando destaque às “palavras positivas” como 

favorecedoras de esperança. A participação no grupo é percebida como benéfica, por 

proporcionar a partilha de experiências e sentimentos comuns aos familiares cuidadores, 

servindo de alento e apoio aos próprios sofrimentos e possibilitando a troca de experiências e 

percepção do outro em situações que são comuns a muitas.  

Duarte et al (2007) mencionam que as atividades de grupo como apoio para familiares 

consiste em um espaço terapêutico que possibilita ao familiar um atendimento sobre 

expressões da doença e a compreensão do tratamento com enfoque psicossocial. Auxilia, 

também, a melhorar o desempenho dos pacientes em casa e em suas relações sociais e permite 

um momento para expressarem suas emoções diante das desadaptações dos pacientes, 

fornecendo trocas para ajustamento ante essas emoções.  
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De acordo com Vinogradov e Yalon (2006), a esperança é um dos dez fatores 

terapêuticos que atuam como agente de mudança poderoso em terapia de grupos, sendo 

definida como a crença de que é possível conseguir os objetivos terapêuticos. Isto influência a 

confiança no processo e se torna importante para os participantes do grupo, e também para o 

psicoterapeuta, sendo que uma das coisas que promove o aumento da esperança é a 

constatação de melhoras entre os membros do grupo.  

Vinogradov e Yalom (2006) destacam que uma percepção comum entre as pessoas 

que procuram ajuda é a de que estão sozinhas na profundidade do seu desespero. Ao 

chegarem à terapia de grupo, elas podem partilhar as suas experiências, medos, impulsos e 

sentir o alívio de perceberem que muitos dos seus sentimentos fazem parte da condição 

humana.  

Expressar o que está sentindo alivia as angústias e o sofrimento. Essas cuidadoras 

expõem, em suas narrativas, que os grupos nos CAPS oferecem espaços para aliviar suas 

tensões, suas preocupações, tornando-se um espaço terapêutico. 

 

 

Nós temos um grupo de terapia para os pais, que é excelente. 

Porque, às vezes, a gente chega aqui para baixo mesmo, o 

psicólogo conversa com a gente. É muito bom! O grupo às 

vezes é o psicólogo, assistente social e às vezes enfermeiro. 

(F10- CAPSi SER III). 

 

O grupo é como uma terapia, como desabafo, rodas de 

conversa, trabalha muito a gente, manda a gente sempre fazer 

alguma coisa tipo fuxico, pintura. Manda a gente escrever o 

que a gente está sentindo, o que a gente está passando, ela 

manda a gente passar para o papel. Muitas vezes a gente vem 

angustiada e a gente acaba se soltando. Muito bom! (F6- 

CAPSi SER IV). 

 

Eu gosto de estar aqui. Tem os atendimentos. A gente vem 

para cá e vai esquecendo um pouco os problemas e, assim, a 

gente sai aliviada. (F14 CAPSi SER III). 
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Brincadeiras. A gente desabafa, fala dos nossos problemas 

tem, assim, tipo, todos trazem os seus problemas e vai ter uma 

votação. Eles escolhem qual o problema que vai ser tratado. 

Geralmente é o que estão mais debilitados. Antes de eu vim 

para o grupo, assim, eu não sabia o que fazer, porque pra 

mim é novo esse problema do meu filho. (F12- CAPSi SER 

III). 

 

 

Cada familiar vai descrevendo os benefícios oriundos do convívio com o “grupo de 

família”. F10 até nomeia pela profissão as pessoas que a acolhem neste tipo de intervenção, 

mostrando que existe um trabalho interdisciplinar no serviço, conforme determina a reforma 

psiquiátrica.  

 Conforme o Ministério da Saúde (2004), as equipes técnicas devem atuar sempre de 

forma interdisciplinar, permitindo um enfoque ampliado dos problemas, recomendando-se a 

participação de médicos com experiência no atendimento infantil, psicólogos, enfermeiros, 

terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e assistentes sociais, para formar uma equipe mínima 

de trabalho. A experiência de trabalho com famílias também deve fazer parte da formação da 

equipe. 

Assim, a interdisciplinaridade emerge como necessidade concreta para a efetivação e 

resolubilidade dos serviços de reabilitação psicossocial, ajudando os profissionais a não 

perderem a noção de conjunto, fundamental para a construção de pontes que possibilitem 

saltos qualitativos no cuidado prestado. Desta forma, valores como o respeito à liberdade e à 

dignidade das pessoas, a ética e a integralidade das ações, devem transcender às categorias 

profissionais (SCHNEIDER et al, 2009; BABINSKI  e HIRDES, 2004). 

Os discursos das cuidadoras F6, F14 e F12 nos remetem a outro fator terapêutico do 

grupo, que é a Catarse, condição evidenciada em expressões como “desabafo” e “se 

soltando”. Com isso, as cuidadoras demonstram que naquele espaço é possível ter liberdade 

para se expressar, falar de suas dores, sofrimentos e dificuldade, tão comuns na condição de 

mãe de uma “criança ou adolescente especial” e que necessita ser ouvida, para também ser 

conduzida e/ou orientada quanto as suas angústias e dúvidas sobre o filho em sofrimento 

mental.  

Tavares (2012) menciona que permitir às famílias um espaço para verbalizar 

sentimentos, angústias, impressões, medos, verdades e dúvidas, acerca da criança e do 
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adolescente em sofrimento psíquico e de seus próprios sofrimentos, torna-se momento 

oportuno para a equipe aproximar-se do mundo cotidiano dessas pessoas.  

O familiar cuidador percebe que é importante se envolver em atividades grupais e 

como a sua participação no grupo é uma possibilidade de receber apoio, não só, da equipe 

multiprofissional, mas também de outros familiares que vivenciam as mesmas situações de 

sofrimento com seus filhos. Esse ensejo de atitudes pode possibilitar compreensão dos 

sentidos atribuídos por eles na assistência ao seu familiar-usuário, bem como facilitar o 

desenvolvimento de ações intervencionistas e de apoio dos profissionais, conforme discursos: 

 

 

Os grupos, também, são importantes, porque a relação em 

grupo a gente aprende com os outros. Tem assunto que você 

não conseguiu resolver, mas, que alguma mãe conseguiu. 

Então, ali você já tem uma ideia de como conseguir. [...] 

Aqui, com os profissionais do grupo, elas me explicam, elas 

tiram as minhas dúvidas. Quando a gente está reunida elas 

fazem os temas. Eu procuro sempre perguntar o porquê que 

ele é assim, como funciona. Então, tá sendo muito bom para 

mim. No grupo, geralmente, é sempre a mesma coisa. Assim, 

figuras, um tema e a gente escreve como é a gente mãe, e 

como a gente é, e como a gente gostaria de ser, sendo mãe ou 

dona de casa. Sempre é assim. (F4- CAPSi SER IV). 

 

O grupo melhorou muito! Antes, não tinha muita apreciação 

não. Mas, agora, participo mais e a minha participação está 

melhor, porque tem o que eu gosto que é o artesanato. 

Porque, antes, era só falar, falar, falar, achava aquilo ali 

super monótono. E, ai, melhorou muito! (F8- CAPSi SER IV). 

 

 

A aprendizagem é uma das ações marcantes quando se está em grupo e, ao mesmo 

tempo, cada participante aprende com os outros.  

Sousa et al (2004) mencionam que o trabalho com grupos constitui um dos principais 

recursos terapêuticos, nos mais distintos contextos de assistência à saúde, e, mais 

especificamente, no campo da saúde mental. Esse incremento decorre, em grande parte, das 
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condições criadas com a reforma psiquiátrica, tendo por foco a ressocialização da pessoa em 

sofrimento psíquico.   

Para Alvarez et al (2012), a atividade de grupo  para os familiares faz com que estes 

possam interagir com os outros participantes, vivendo situações semelhantes, em um 

ambiente favorável à troca de experiências e esclarecimento de dúvidas quanto à situação 

vivida, ajudando, assim a reduzir seu isolamento social.  

No discurso de F4 há referência de que o grupo é sempre a mesma atividade, 

tornando-se pouco atraente ou cansativo. Em assim acontecendo, consideramos importante 

destacar a riqueza do grupo como atividade terapêutica e o dinamismo dele junto a pessoas 

que se mostram tão carentes e necessitadas de cuidados, como os familiares do estudo.  

Para o Ministério da Saúde, a assistência aos familiares deve ocorrer em forma de 

grupos e atendimentos individuais.  O atendimento grupal às famílias deve, por meio de 

reuniões, criar laços de solidariedade entre elas, discutir problemas em comum, enfrentar as 

situações difíceis, receber orientação sobre diagnóstico a cerca de sua participação no projeto 

terapêutico (BRASIL, 2004). 

 

 

Atendimento individual e a visita domiciliar 

 

A atenção individual e a visita domiciliar parecem não ser muito utilizadas pela equipe 

para assistir o familiar de crianças e adolescentes acompanhados pelos CAPSi, uma vez que 

somente uma mãe fez referência a isto, como aparece no discurso seguinte: 

 

 

[...] Ele não vem para o tratamento. Ele só veio aqui umas 

duas ou três vezes.  As médicas é que vão até minha casa [...]. 

(F12- CAPSi SER III). 

 

 

A visita domiciliar é uma prática assistencial que se constitui como essencial para o 

cuidado do usuário e família, por proporcionar a oportunidade de acolher esses agentes no 

meio em que vivem. Isso é importante, por oferecer modos de cuidados alternativos àqueles 

centrados na instituição, possibilitando o conhecimento das reais necessidades do usuário e 

familiares (SCHRANK e OLSCHOWSKY, 2008).  
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Barros (2010) menciona que a atenção domiciliar constitui recurso terapêutico 

relevante a serviço dos trabalhadores de saúde, possibilitando uma atenção mais humanizada, 

qualificada e integral à pessoa com transtorno mental, ocasionando benefícios para o cliente, 

seus familiares/cuidadores e comunidade.  

Salientamos que seria de grande valia a realização de visitas domiciliares por 

enfermeiros dos serviços, visto que, com esta estratégia de cuidado, o profissional seria capaz 

de promover saúde a todos os membros das famílias, além de poder orientar quanto a 

autocuidado, uso e armazenamento de medicações, dentre outras informações que julgar 

procedentes.  

O Ministério da Saúde (2004) menciona que a atenção à família nos CAPS deve ser: 

atendimento nuclear e a grupo de familiares, atendimento individualizado a familiares, visitas 

domiciliares, atividades de ensino, atividades de lazer com familiares. Destacamos, também, 

que algumas das entrevistadas só fizeram referência às atividades desenvolvidas com o filho, 

não se percebendo como parte importante do tratamento do familiar. 

 

Avaliação do familiar cuidador sobre a atenção recebida da equipe do CAPSi 

 

Ao falar sobre a percepção que tem sobre a assistência recebida, os familiares 

cuidadores avaliaram as ações desenvolvidas voltadas para eles, atribuindo conceitos, 

destacando os efeitos sobre a condição emocional e aprendendo a conviver e lidar com o filho 

em sofrimento mental, como mostrado a seguir. 

 

-Atribuição do conceito à assistência recebida pela equipe 

 

O trabalho com as famílias feito pelos CAPSi parece disponibilizar suporte que ajuda 

no enfrentamento que o sofrimento mental acarreta. Muitas mães avaliaram positivamente as 

atividades oferecidas a elas pelas equipes, utilizando expressões como “muito bom”, “gosto”, 

“ótimo”. 

Para mim, eu gosto! Assim, porque, antes, eu achava, assim, 

que o acompanhamento era só da criança. (F4- CAPSi SER 

IV). 

 

Ótimo! É tanto que, às vezes, me perguntam, e eu indico para 

vim para cá. Tem duas pessoas lá, que eu indiquei e tão 



71 

 

gostando também. Já faz muitos anos que eu estou aqui. (F6- 

CAPSi SER IV). 

 

Eu acho, pela parte dos enfermeiros, médicos, para mim, é 

bom. (F7 – CAPSi SER IV) 

 

O serviço, eu acho bom! Eles tão sempre atento, sempre 

perguntando se a gente está gostando, se a gente quer 

participar de mais alguma atividade, se a gente está 

disponível de participar de mais alguma atividade. (F9- 

CAPSi SER IV). 

 

No CAPS, eu me sinto bem, bem atendida. As pessoas são 

tudo gente boa, gente fina. Não tenho o que dizer não. Eu sou 

bem atendida. Elas fazem tudo pela gente. (...) Eu gosto 

daqui. Não tenho o que falar não. (F16- CAPSi SER III). 

 

 

Podemos observar que, dos 16 familiares cuidadores entrevistados, 13 avaliam que 

“gostam” do atendimento dos CAPSi e de vir para ele, tendo sido destacadas algumas falas. A 

avaliação positiva que fazem pode ser um bom indicativo de que o serviço procura atender as 

demandas do grupo de mães, embora façam referência ao atendimento do modo geral, não 

somente àquele direcionado a elas. 

 Reforçamos a ideia de que o atendimento à criança e ao adolescente com transtornos 

mentais ou algum sofrimento mental está em uma elaboração e que, na cidade de Fortaleza, só 

existem dois CAPSi para dar suporte a esta clientela, tornando-se limitado o acesso a este 

serviço.   

Podemos inferir, ainda, que estes familiares cuidadores podem não ter o que reclamar 

por não terem acesso a outros serviços de atenção aos seus filhos, não dispondo de parâmetros 

para comparar ou, até mesmo, por terem pouco conhecimento sobre seus direitos como 

cidadãs e usuárias de serviços públicos obrigatórios de atenção e apoio à população, 

notadamente em condições especiais.  

Deste modo, faz-se necessário que os usuários dos serviços conheçam a rede de 

atenção e apoio, de que podem se apropriar e, assim, escolher e/ou ampliar os atendimentos 

adequados às suas demandas.   
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   Merece destaque, também, a avaliação negativa ou a crítica feita ao serviço, relativa ao 

atendimento da criança e do próprio familiar. O não acolhimento das demandas do usuário, 

quer por condições estruturais, ou deficiências da própria equipe, vai de encontro aos 

princípios dos SUS, de acessibilidade, equidade e integralidade da atenção, podendo gerar 

conflitos e o agravamento da problemática vivenciada. Alguns familiares fazem referência a 

isto: 

 

Eu acho que o atendimento tem que melhorar para os 

familiares. Porque, às vezes, muitas das vezes, quando a gente 

chega, a gente fica ali fora sem fazer nada. (F2- CAPSi SER 

IV). 

 

No primeiro momento, quando eu fui recebida aqui, nos 

primeiros dias, já não fui bem recebida, porque eu já vinha 

numa vida de estresse, com esse problema [...] Quando eu 

cheguei pra conversar com elas para fazer a triagem da 

minha filha eu achei indiferente. Elas me trataram como se 

minha filha fosse indiferente. Isso ai, para uma mãe, um pai, é 

muito ruim. (F13- CAPSi SER III). 

 

 

As críticas no atendimento só foram de dois familiares, demostrando que poucos 

conseguem expressar algum mal-estar sobre a atenção recebida, mesmo porque não há outros 

serviços do tipo para levar seus filhos, sendo imprescindível a permanência no CAPSi.  

 

- Destaque para os efeitos da atenção recebida sobre a condição emocional dos 

familiares cuidadores 

 

Ao se referirem à atenção recebida no CAPSi, os familiares dão destaque às ações 

desenvolvidas que favorecem a melhora das condições emocionais. Percebem a importância 

da escuta e o acolhimento às suas demandas emocionais como favoráveis à promoção da 

saúde mental. Nas entrevistas, foi possível apreender vários relatos nesse sentido, conforme 

destacado na sequência: 
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Graças a Deus, desde o dia que eu comecei a vim para cá, me 

senti bem melhor. Eu era muito nervosa, muito irritada com 

tudo, principalmente com o que ele fazia. (F1- CAPSi SER 

IV).  

 

Me sinto bem! Eu melhorei! Porque eu estava tão nervosa. 

Mas, graças a Deus, que foi bom pra mim. Eu vivia 

estressada, exatamente porque eu não conseguia saber e lidar 

com aquilo. (F5- CAPSi SER IV). 

 

Às vezes, a gente vem tão, assim, estressada, tão agoniada e, 

quando sai..., É aquela coisa pra gente conversar, soltar o 

que tá sentindo. Sai mais leve, mais aliviada. (F6- CAPSi SER 

IV). 

 

Eu já quis discutir, mas, quando eu chego aqui, há um grande 

acolhimento. Eu mesmo me acho bem acolhida por causa do 

grupo. (F7- CAPSi SER IV). 

 

Eu me sinto muito bem aqui. Eu gosto daqui! (F10- CAPSi 

SER III). 

 

Eu me sinto muito bem. Sou muito bem recebida, tanto eu 

como meu filho. Gosto muito dos funcionários daqui. Não 

tenho nada a dizer. (F12- CAPSi SER III). 

 

 

Nos discursos, F1, F5 e F6 destacam que, desde que começaram a comparecer ao 

serviço, passaram a se sentir melhor, pois, viviam estressadas e nervosas por não saberem 

como lidar com o sofrimento do filho. Nos discursos de F7, F10 e F12, aparece a referência 

ao CAPSi como um local onde se sentem acolhidos pela equipe.  

A percepção das cuidadoras sobre a assistência recebida no CAPSi é indicativa de que 

as ações desenvolvidas pela equipe ajudam a melhorar as suas condições emocionais e a lidar, 

com maior propriedade, com o filho portador de necessidades especiais, oriundas de algum 

tipo de transtorno mental ou  sofrimento mental.  
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Silva (2009) refere que o trabalho em equipe tem repercussão na assistência prestada 

aos pacientes, possibilitando uma intervenção holística e multirreferêncial, com a existência 

de olhares de vários profissionais que se integram, numa cadeia de saberes próprios e 

compartilhados para assistir um só caso, em prol da ajuda, do cuidado e do zelo.  

Na atenção psicossocial, o trabalho em equipe multiprofissional permite ao usuário 

receber assistência de qualidade, pois o objeto de cuidado se amplia ao envolver relações 

sociais, aspectos emocionais, afetivos e biológicos no tratamento ao sofrimento psíquico 

(TAVARES, 2005). 

 

- A assistência como favorecedora da convivência e do ato de lidar com o filho em 

sofrimento mental  

 

Por muitos anos, no modelo asilar, a família foi excluída da atenção a pessoa com 

transtorno mental, permanecendo à parte e, muitas vezes, alheia à assistência prestada ao seu 

parente. Nesta perspectiva, a família se limitava ao papel de encaminhar à instituição para 

cuidados médicos, visitá-lo esporadicamente e fornecer informações sobre a história de sua 

enfermidade.  

A partir da reforma psiquiátrica, com a implantação dos novos serviços substitutivos 

ao hospital psiquiátrico, o familiar se tornou peça-chave no tratamento dele e participante.  

Entre os dispositivos de tratamento novos, encontram-se os CAPS, serviços substitutivos 

territorializados que buscam acolher as pessoas em sofrimento mental, ajudando-as a lidar 

com as dificuldades, mantendo-as inseridas em seu meio social e junto à família. Estes 

serviços devem ter como propostas o envolvimento do familiar no processo saúde- doença e 

fornecer suporte para lidar com situações conflituosas que o transtorno mental e o sofrimento 

psíquico acarretam. Para que isto aconteça, a família é vista como parceira no processo de 

acompanhamento e parte deste.  

Os familiares cuidadores referem, em seus discursos, que o atendimento recebido nos 

CAPSi contribui para facilitar o lidar com as demandas e comportamentos do filho com 

transtorno mental  ou sofrimento psíquico. Os trechos sequentes ilustram como isto acontece. 

 

Aqui, eu entendi que a mãe, também, precisa ser 

acompanhada, até para ela poder lidar melhor, tirar as 

dúvidas. Então, desde que eu estou sendo acompanhada, eu 

estou conseguindo lidar melhor com ele. Aqui eu tô 
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aprendendo a soltar um pouco as rédeas. Antes, tudo ele fazia 

comigo. Eu banhava, eu alimentava. Ele era um neném e aqui 

eu aprendi que ele cresceu. (F4- CAPSi SER IV). 

  

E aqui aprendi a lidar melhor com ele. (F1- CAPSi SER IV). 

 

Se ele não vem para o CAPS, eu sempre venho para o grupo 

para eu saber lidar com ele. Porque, antes, eu não sabia 

como. Eu vejo aqui como uma ajuda para enfrentar os 

problemas com as crianças. (F12- CAPSi SER III). 

 

Eu me sinto bem! Encontrei no CAPS um apoio muito grande, 

de como lidar com os pacientes com algum tipo de transtorno. 

A cuidar melhor dele, a não bater, tentar impor limite, regra e 

como a gente se controlar. Porque a gente, com eles, se 

descontrola muito. Eu aprendi muito. (...) Eu não troco o 

CAPS por médico particular nenhum. (F9- CAPSi SER IV). 

 

Elas fazem palestras, elas fazem coisas para gente escrever, 

pra gente se sentir bem; como a gente se sente; como tratar os 

filhos dentro de casa; como saber cuidar deles e ensinar. 

Assim, tentar ensinar os filhos da gente saber como as outras 

irmãs dele, porque eles não têm paciência como eu tenho. Eu 

vejo que é bom. (F15- CAPSi SER III). 

 

 

Podemos apreender dos discursos que há melhora significativa e mudanças na vida de 

cada familiar, o qual encontra no serviço apoio e respostas para suas dúvidas e dificuldades 

em lidar com o filho em sofrimento mental. As equipes dos CAPSi ajudaram as  cuidadoras a 

compreender melhor o comportamento e adoecimento dos filhos, fornecendo informações e 

dando apoio, ajudando-as no desempenho de suas funções como mães cuidadoras de crianças 

e adolescentes em condições especiais.  

A cuidadora F4 evidencia que não só a criança precisa ser assistida, como também ela 

própria necessita ser acompanhada em suas demandas, refletindo no cuidado prestado ao 

filho. Para Lana (2009), a efetiva participação da família no cuidado ao doente mental 

transforma pensamentos negativos em positivos, pois a equipe de saúde mental trabalha 
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oferecendo apoio e orientação para que o familiar possa entender melhor o sofrimento 

psíquico de seu ser doente.  

As cuidadoras F1, F9, F12 e F15 referem que, com a assistência recebida pela equipe, 

aprenderam como enfrentar os limites e as imposições no comportamento de seus filhos e que 

este cuidado ajudou a aumentar a tolerância de outros membros da família para com o parente 

adoecido, melhorando a convivência familiar.   

Monteiro (2001) refere que a família precisa de uma rede de apoio para ajudá-la a 

encontrar soluções a fim de superar as situações de conflito, bem como quando os seus 

métodos de enfrentamento não são suficientes. O enfermeiro, como membro da equipe, e 

atuando em contato direto com o usuário e sua família, torna-se imprescindível no 

acolhimento das demandas dessa mãe cuidadora de criança e adolescente em sofrimento 

psíquico, favorecendo a qualidade de vida e a saúde mental de ambos.  

 

5.3.2 Satisfação do familiar cuidador quanto ao atendimento recebido no CAPSi 

 

Os familiares cuidadores fizeram referência ao nível de satisfação quanto à assistência 

recebida pelas equipes dos serviços, avaliando-a como satisfatória ou não às suas 

necessidades. O nível de satisfação ou insatisfação foi medido pelo efeito sentido nas ações 

desenvolvidas junto a estas pessoas. 

 

- Satisfação do familiar com a assistência recebida por ele no CAPSi 

 

A família necessita ser cuidada e potencializada em relação a sua capacidade de cuidar 

da criança e do adolescente em sofrimento psíquico, e os CAPSi têm o papel de oferecer um 

ambiente que possa proporcionar este apoio. Para que isso ocorra, necessita-se de que as 

famílias estejam incluídas nos projetos terapêuticos de seus filhos.  

Assim as cuidadoras se manifestaram, dando ênfase ao efeito que as ações provocaram 

em si, ou na forma como percebiam ou lidavam com as situações.  

 

O serviço, eu acho bom! Eles tão sempre atento, sempre 

perguntando se a gente está gostando, se a gente quer 

participar de mais alguma atividade, se a gente está 

disponível de participar de mais alguma atividade. (...) No 

começo, assim, era muito difícil. Elas colocavam temas que 
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me tocavam muito. Principalmente quando no fato de deixar 

crescer, soltar um pouco as rédeas, e isso mexeu muito 

comigo. (F4- CAPSi SER IV). 

  

Me sinto bem! Eu melhorei, porque eu estava tão nervosa. 

Mas, graças a Deus, que foi bom pra mim. Eu vivia estressada 

exatamente porque eu não conseguia saber e a lidar com 

aquilo. Mas, graças a Deus, que agora estou bem melhor. Eu 

não venho toda sexta feira por que eu tenho outro filho. (F5- 

CAPSi SER IV). 

 

Muito bem! Mudou a prática da terapia. Porque, antes, era só 

conversar, conversar. Eu quase entro em guerra com uma 

psicóloga que tinha aqui, ela falou que sofre quem quer e eu 

falei pra ela, sugeri a ela: pois vai lá pra minha casa e fica. 

Porque falar é fácil, mas, vai estar na pele. (F8- CAPSi SER 

IV). 

 

Eu me sinto bem! Encontrei no CAPS um apoio muito grande, 

de como lidar com os pacientes com algum tipo de transtorno. 

A cuidar melhor dele, a não bater, tentar impor limite, regra e 

como a gente se controlar. Porque a gente, com eles, se 

descontrola muito. Eu aprendi muito. (F9- CAPSi SER IV). 

 

Eu acho bom! A gente se sente à vontade. Assim a gente leva 

pra casa mais experiência, fica mais, como que se diz, leve. 

Eu me sinto muito bem aqui. Eu gosto daqui! (F10- CAPSi 

SER III). 

 

Muito bem! Todas as vezes que eu precisei deles, realmente, 

eles faziam tudo para resolver os problemas da gente. Eu vejo 

aqui como uma ajuda, para enfrentar os problemas com as 

crianças. (F12- CAPSi SER III). 

 

Aqui, eu achei muito melhor, elas ensinando a gente. Eu era 

muito nervosa, era muito, assim, tudo, eu me irritada. Mas, eu 

não sabia do problema e elas pegaram me disseram como era, 
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como era que tinha que tratar ele. Aí, agora eu comecei tratar 

ele bem. Converso bem direitinho: não é assim; não é desse 

jeito (F15- CAPSi SER III). 

 

Ótima! Às vezes, a gente vem tão, assim, estressada, tão 

agoniada e, quando sai, é aquela coisa para gente conversar, 

soltar o que está sentindo. Sai bem mais leve, mais aliviada. 

Eu gosto demais daqui, demais, demais. Eu gosto de vir para 

cá. (F6- CAPSi SER IV). 

 

Eu mesmo me acho bem acolhida por causa do grupo. Mas, 

eu também já me senti um pouco, assim, pra baixo. Porque eu 

olhava pra pessoas e não tinha aquela resposta que eu queria. 

Não sei se é porque eu chegava assim; eu queria encontrar a 

solução pra minha depressão, para tudo; aquela ilusão. Só 

que não tem. Só eu fazendo um tratamento mesmo. (F7- 

CAPSi SER IV). 

 

 

Podemos constatar que, mesmo com muitas dificuldades expressas pelas cuidadoras, 

seus relatos denotam satisfação, como mostram as falas F1, F3, F4 e F5. Seus discursos 

apontam que se sentem “muito bem”, “gosta demais”, “acho bom” estarem nos CAPSi e 

participarem das atividades direcionadas a elas. 

Na apreensão dos discursos, foi possível identificarmos o fato de que, mesmo 

gostando, uma das cuidadoras (F8) critica o modo como um dos profissionais conduz o grupo, 

indicando uma postura de negação ao sofrimento do outro.  Esta pode ser indicativa de que os 

profissionais atuantes como coordenadores de grupos precisam ser preparados para tal função.   

A cuidadora F7 comenta que queria encontrar no CAPS a solução para sua depressão e 

não achava a resposta nas pessoas que trabalhavam no serviço. Podemos perceber o quanto o 

cuidador sofre com a sobrecarga de cuidar de uma pessoa em sofrimento psíquico, muitas 

vezes, deixando de lado até a própria vida, o que enseja nela sofrimento e adoecimento. 

Então, os profissionais, engajados na luta pela reabilitação das pessoas em sofrimento 

mental, precisam estar preparados para lidar com suas demandas, acolhendo-as em sua 

totalidade.  
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Waidman e Elsen (2005) referem que, para que o profissional possa oferecer atenção 

de qualidade, este deve desenvolver capacidades, tais como: facilidade de contato 

interpessoal; competência para interagir e comunicar-se; consideração dos aspectos 

emocionais nas relações. Deve, também, preservar a autoestima e estimular a do outro, usar a 

empatia, respeitar o outro na sua individualidade e, acima de tudo, ter comportamento ético, 

que envolve compromisso e envolvimento profissional.  

É notória nas falas das cuidadoras F8, F9, F10, F11, F12 e F15 a expressão de bem- 

estar e a aprendizagem oriundas das vivências proporcionadas pelas equipes dos CAPSi. 

Essas percepções permitem inferirmos que os serviços, mesmo com toda situação de 

precariedade e deficiências, comuns ao serviço público brasileiro, atendem de modo 

satisfatório algumas das demandas desses familiares cuidadores.   

Sendo assim, embora as condições estruturais sejam importantes na implantação do 

serviço, é a qualidade da assistência pela equipe de saúde que define intensamente o nível da 

assistência prestada ao usuário.   

 

- Insatisfação do familiar com a assistência recebida por ele no CAPSi 

 

Percebemos que os familiares cuidadores estão atentos às suas necessidades e que os 

serviços lhes oferecem atividades de integração, no entanto, elas ainda apontam algumas 

deficiências. As falas caracterizam esta realidade. 

 

Às vezes, eu me sinto bem. Mas, às vezes, eu acho que falta 

muita coisa aqui no CAPS para ser melhorado, como o grupo 

de família; pelo menos, todos os dias, que tivesse todos os 

dias, para atender as famílias. E é porque, assim, também, 

que fosse divulgado. Porque, às vezes, a gente..., tem até 

grupo, mas, a gente não sabe. É cansativo, essa situação de 

vir de casa quase todos os dias. Então, se a gente chegasse 

aqui no CAPS e tivesse um atendimento melhor para os pais, 

seria bem melhor. (F2- CAPSi SER IV). 

 

Eu queria que tivesse mais, tivesse mais, assim, diálogo com a 

gente, sabe, dando informações:o  que fazer quando ele 

chegar na época, quando ele está, não vou dizer crise. (F3- 

CAPSi SER IV). 
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Eu não tive, até hoje, uma palestra! Não sei se as outras mães 

já tiveram. Então, às vezes, eu não consigo entender a 

doença, como é que funciona para ele e eu não sei como lidar 

com aquilo. (F4- CAPSi SER IV). 

 

Mas, assim, não tem vale transporte, não tem manutenção. E 

as minhas condições, que eu não tenho como vir; também, o 

CAPS não oferece toda semana aquele vale transporte. (F7- 

CAPSi SER IV). 

 

Agora eu estou me sentindo mais tranquila. Mas, no começo, 

eu fui super mal tratada. Não gostei! Quiseram tratar minha 

filha com indiferença. Eu pensei em, até, parar o tratamento 

dela, mas ela tava tendo reações adversas, ficando mais 

violenta; foi ai que eu dei continuação. [...] Queria que elas 

procurassem passar o máximo de atenção com a gente, assim 

como elas tentam passar para os nossos filhos, que passassem 

pra gente também [...]. (F13- CAPSi SER III). 

 

 

É possível observar que, nos discursos de F2, F3, F4 e F13, elas revelam que não são 

atendidas conforme pretendem, estando cansadas e desmotivadas para participar das 

atividades oferecidas pelo serviço.  

F7 reclama da falta de infraestrutura e que não tem vale-transporte, impossibilitando a 

vinda ao serviço, dada a sua condição financeira, como apresentado anteriormente. A falta de 

preparo dos profissionais para o atendimento de pessoas com transtornos mentais e suas 

famílias pode ser um problema enfrentado no contexto da reabilitação psicossocial e na 

prática nos novos serviços. Isso pode produzir frustação, tanto para o profissional, como para 

os usuários.  

Na competência de Tonini (2005), é necessário que os profissionais atuantes nos 

serviços de saúde mental tenham um novo modo de compreender e abordar a loucura, 

buscando instaurar uma nova resposta social ao adoecimento e ao portador de sofrimento 

psíquico. Furtado e Campos (2005) consideram que é importante estes profissionais terem 
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uma postura distinta do modelo anterior, de modo a não apenas serem criadas mais técnicas 

de tratamento, mas que este trabalho tenha como princípio norteador uma ética inclusiva.  

A inserção da família nos CAPSi é essencial para a proposta de reabilitação 

psicossocial do sujeito em sofrimento mental, exigindo da equipe a responsabilização sobre o 

suporte a estas pessoas. Sabemos que são muitos os desafios de se colocar em prática este 

novo modo de cuidar em saúde mental e que não se aplica, somente, em contar com 

profissionais comprometidos, embora isto seja imprescindível. 

O desafio de programar o modo psicossocial de enfrentar o fenômeno do sofrimento 

mental está na reinvenção da vida, fazendo pelo sujeito (e com o sujeito) aquilo que foi 

esquecido por muito tempo pela Psiquiatria tradicional: cultivar valores, espaços, dignidades, 

interioridades, redes de relações e de pessoas - desafio que está permeado de acertos e erros e 

em que todos são atores e responsáveis (WETZEL et al, 2009).  

No contexto de transformação da assistência à pessoa em sofrimento mental, em 

conformidade com a reforma psiquiátrica, se faz necessário que o CAPSi, como o serviço que 

faz interlocução entre a família-usuário-profissional, se aproprie das insatisfações dos 

familiares, para que possa promover estratégias assistenciais que visem ao cuidado a estes 

usuários. 

 

5.3.3 Expectativas do familiar cuidador sobre a assistência desejada 

 

A assistência oferecida nos CAPSi  é realizada por equipes multiprofissionais, que têm 

como objetivo desenvolver atividades, tanto individuais  quanto grupais, acolhendo o usuário 

e sua família, incluindo-os no processo de cuidar.  Os familiares cuidadores, em suas 

narrativas, mencionaram suas expectativas no que se refere ao cuidado da criança e 

adolescente e suas demandas.  

 

 

 

- Manutenção e diversificação das atividades de grupo 

 

As dificuldades de ordem estrutural e organizacional, tão presentes no serviço público, 

de modo geral, interferem na qualidade da prática desenvolvida. Entre elas, destacamos a 

instabilidade de vínculos empregatícios, o que dificulta, por muitas vezes, de dar continuidade 

ao tratamento de usuários e familiares. Segundo a coordenação dos serviços, a quebra de 
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vínculo profissional-usuário-equipe aconteceu nos dois CAPSi pesquisados, relacionados a 

problemas administrativos relativos a demissões e admissões frequentes de membros da 

equipe de saúde. Com isso, algumas atividades terapêuticas se desestruturam e deixaram de 

ser realizadas por algum tempo.  

Sabemos, contudo, que, para se formar uma nova equipe e  dar continuidade  aos  

projetos terapêuticos dos usuários, são necessários tempo e planejamento. Estas fragilidades 

foram percebidas pelos familiares cuidadores ensejando expectativas e sentimentos de 

ansiedade, frustações e interrupção do processo de acompanhamento. A não realização das 

atividades de grupo foi percebida e considerada como prejudicial pelos cuidados, os quais 

destacam a importância de sua retomada, como é destacado nos discursos. 

  

Eu gostaria que quando a gente chegasse aqui tivesse grupos 

para os pais, para a gente melhorar. Como já disse, a gente 

vem com a cabeça tão cheia lá de fora e, quando a gente 

chega aqui, a gente queria ser mais bem atendido. (F2- 

CAPSi SER IV). 

 

Eu queria que voltasse o grupo. Mas parece que saiu muita 

gente [...]. (F16- CAPSi SER III). 

 

De primeiro tinha o grupo da gente, mas, agora não tem mais. 

Aí, eu fico lá fora sentada. Está com mais ou menos três 

meses que acabou o grupo. Mas, nem por isso eu não deixo de 

vir, pra acompanhar ele. Eu fico lá fora sentada. (F11- CAPSi 

SER III). 

 

No âmbito da reforma psiquiátrica, e com o aumento do número de serviços 

substitutivos ao hospital psiquiátrico, foram definidas ações voltadas para a atenção primária e 

a secundária. Nesta nova lógica, o atendimento grupal é visto como um dos mais relevantes 

recursos terapêuticos nesse contexto (SOUSA, PINTO & JORGE, 2010; GUANAES & 

JAPUR, 2001). 

Neste sentido, o potencial terapêutico dos grupos deve ser considerado e valorizado 

como intervenção cuja função é possibilitar as trocas interativas no desenvolvimento 

psicológico das pessoas. O trabalho grupal, no atendimento aos portadores de transtornos 

mentais e suas famílias, revela-se como potencializador das interações, funcionando como um 
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espaço adequado para a exploração de subjetividade ao atuar como um “laboratório social”, 

no qual os membros reproduzem os papéis que ocupam no dia a dia de suas relações 

(MERHY, 2002). 

É conhecido o fato de que a qualificação profissional é muito importante, 

principalmente no que se refere em uma área especifica, que é a saúde mental. Os 

profissionais dos CAPSi, muitas vezes, são contratados para atuarem na saúde mental sem 

nenhuma qualificação específica, mostrando-se inábeis para atender adequadamente às 

demandas da clientela. Ante a complexidade em que se constitui o sofrimento psíquico, o 

familiar refere o desejo de saber mais sobre como se posicionar em uma situação de crise de 

seu filho, conforme relatado por algumas mães: 

 

Eu queria que tivesse mais o que dizer pra mim, assim, para 

minimizar aquele sufoco que a gente passa. A gente passa mil 

sufoco. Agora não, que ele agora tá melhor. (F3- CAPSi SER 

IV). 

 

 

Em busca de entender o sofrimento dos filhos, as mães desejam ter palestras 

informativas sobre diversos problemas relacionados aos filhos e manuseio da doença.  

 

[...] Gostaria que tivesse grupo, tivesse uma palestra para 

gente conversar. Falar do que está passando com os nossos 

filhos [...]. (F16- CAPSi SER III). 

 

[...] Eu já sinto vontade de ter palestras, sabe, pegasse um 

tema como educar, como lidar pra gente entender melhor e 

pra gente tentar colocar em prática em casa. Porque fica 

muito complicado. Às vezes eu não sei como fazer. Será que 

castigo funciona. Será que conversar funciona. Tenho muita 

dúvida. (F4- CAPSi SER IV).  

 

Na narrativa do F3, evidenciamos aflição em não ter apoio e não saber como lidar na 

hora de uma crise de seu filho. Os familiares cuidadores F4 e a F16 demonstram o interesse 

em participar de palestras, como forma de se informarem melhor e tirarem dúvidas sobre 
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como se conduzirem diante do comportamento dos filhos. Em suas falas, expressam a 

dificuldade de lidar com o sofrimento mental do filho.  

Com assino nesses discursos, podemos perceber o quanto as equipes de saúde 

precisam estar aptas para lidar com as demandas destes cuidadores. É sabido que a saúde 

mental é uma área específica e que é necessário um conhecimento prévio para a atuação. Nos 

CAPSi, as equipes não receberam nenhum treinamento específico para atuarem na saúde 

mental, enfrentando dificuldades no manuseio com as pessoas em sofrimento psíquico e suas 

famílias.  

 

- Necessidade de melhorar o atendimento prestado pela equipe do CAPSi aos familiares 

cuidadores 

 

Os novos dispositivos de saúde mental devem ser locais onde os usuários e familiares 

possam se sentir acolhidos, tanto no sentido de suas demandas, como, também, deve ser um 

ambiente acolhedor, organizado e com uma equipe qualificada. Os familiares cuidadores 

querem melhora no atendimento recebido, como mostram as falas:  

 

Melhorar, assim, da gente chegar aqui ser mais bem tratado 

do que já é. Ser mais bem acompanhado. (F1- CAPSi SER 

IV). 

 

Eu gostaria que fosse, assim, até na recepção, às vezes, a 

gente não é bem atendida. (F2- CAPSi SER IV). 

 

Às vezes, não vou dizer todas às vezes, que a gente chega na 

portaria, que fica aquela bagunça de gente. Às vezes, você 

marca uma coisa e depois é colocada outra, maior enrolada, 

desmarca, às vezes não marca. (F3- CAPSi SER IV). 

F2 menciona que não é bem atendida na recepção, enquanto outra cuidadora (F3) 

destaca a desorganização no fluxo dos atendimentos, dificultando a assistência. As 

entrevistadas reconhecem as deficiências dos serviços, dando indicação de ações para a sua 

melhoria. A valorização destas opiniões e da participação dos usuários na prática 

desenvolvida na rede de atenção em saúde mental é defendida pela política pública de saúde, 

sendo o controle social um dos princípios do SUS. 
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- Ampliação dos tipos de atendimentos prestados pela equipe do CAPSi as cuidadoras 

 

O modelo biomédico ainda continua enraizado no pensamento dos familiares, embora 

a reforma psiquiátrica tenha como perspectiva o trabalho interdisciplinar realizado por uma 

equipe multidisciplinar. Percebemos, pelos discursos, que o único profissional referenciado 

como necessário foi a categoria médica.  

 

[...] Eu queria que tivesse mais médico. Acho muito pouco 

médico, poucas consultas [...]. (F7- CAPSi SER IV).  

 

[...] Tem uma consulta psiquiátrica. Por algum eventual 

problema que nós todos temos ninguém vai adivinhar a 

doutora faltou, então não vai ser possível aquela consulta 

desmarca. Eu acho o tempo até pra rever o paciente é muito 

tempo[...] Isso eu acho que deveria melhorar aqui. Se chegou 

o dia da consulta a doutora por algum problema faltou não 

pode vir, não desse muito espaço de tempo muito prolongado 

e problemas vão surgindo [...]. (F8- CAPSi SER IV). 

 

[...] Que tivesse um tratamento para as crianças, assim, um 

médico de cabeça. Aqui vem um médico uma vez no mês, de 3 

em 3 meses [...]. (F9- CAPSi SER IV).  

 

 

Como a nossa sociedade ainda tem no médico e na “medicalização” do adoecimento a 

base para a assistência, isto aparece no discurso dos familiares cuidadores, embora não seja 

justificativa para o não reconhecimento de outras classes profissionais e de suas práticas.  

Esta condição, seguramente, merece reflexão sobre a atuação de outras categorias e 

dos espaços que estão ocupando na assistência à clientela, notadamente nos novos serviços de 

atenção em saúde mental, com os CAPs. Nas narrativas, F3 e F4 desejam ter um momento de 

atendimento individual, em que possam falar mais, conversar sobre assuntos particulares, sem 

se expor no grupo, como mostram os discursos:  
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Para mim, falar mais; queria um ambiente onde pudesse falar 

mais, conversar mais, como se fosse uma psicóloga pra mãe, 

também. Entendeu! Que ajudaria, também [...] Era bom se 

tivesse atendimento individual, mas, não pode, porque é muita 

gente. (F3- CAPSi SER IV). 

 

Às vezes, eu estou com problema que eu quero conversar ou 

com uma Psicóloga ou com uma Enfermeira, qualquer pessoa 

que possa me ouvir, que possa me orientar. Eu queria ter esse 

momento individual, que tem assuntos que a gente não se 

sente à vontade pra falar pra todo mundo. Assuntos, assim, 

que a gente não consegue lidar direito. (F4 - CAPSi SER IV). 

 

 

O atendimento individual possibilita às pessoas envolvidas um contato mais direto e 

preciso, propiciando a escuta individual e orientando as intervenções, conforme as demandas. 

Quando há a necessidade de compreender atitudes, questionar alguma situação, ou seja, 

quando o assunto a ser abordado envolve a intimidade, a vida particular, é proposto o 

atendimento individual (SCHRANK & OLSCHOWSKY, 2008). 

 

Mais apoio psicológico pra mãe, principalmente nessa parte 

de..., Porque o grupo, ele é bom, ele ajuda. Mas, só o grupo, 

ele não tem condição de acompanhar toda a mãe. Não tem 

condições! Ele é só um suporte. E é isso. Precisava mais, 

porque eu já sou uma pessoa depressiva e, aí, quando eu 

chego já tem várias pessoas com o mesmo problema, assim. 

fica pouco o atendimento, principalmente na parte 

psicológica. Que tivesse uma data específica pra mãe, porque 

tudo junto, o tempo é pouco. (F7- CAPSi SER IV). 

 

 

Nesta perspectiva, é necessária a conscientização das equipes dos CAPSi quanto à 

importância do envolvimento maior do familiar no tratamento da criança e adolescente em 

sofrimento psíquico, valorizando o seu sofrimento, as suas demandas, para que possam se 

sentir acolhidos e incluídos no tratamento de seus filhos. 
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- Demandas sociais expressas pelas cuidadoras  

 

A assistência à saúde mental da criança e do adolescente e seu familiar é muito recente 

e envolve fatores econômicos, culturais e políticos. As classes favorecidas economicamente, 

ao precisarem de atendimento, abandonam o sistema público e buscam opções, como os 

seguros de saúde privados, ficando os serviços públicos somente para as pessoas mais 

carentes.  

Nos serviços públicos, ocorre, ainda, um racionamento na oferta dos serviços, como, 

por exemplo: poucos médicos, serviços em número insuficiente, falta de vales-transporte, 

alimentação, entre outras condições que dificultam o acesso da população à assistência 

desejada. Mesmo que o foco da pesquisa fosse a atenção prestada pela equipe do CAPSi ao 

familiar cuidador, em muitos momentos, as mães reivindicam melhoras na assistência 

prestada aos filhos, tendo dificuldade de desvincular as demandas deles das suas. Vejamos 

como se manifestam: 

 

[...] Eu gostaria que chegasse aqueles remédios que a gente 

compra que é tão caro. E às vezes não posso comprar. Pelo 

menos um chegasse [...]. (F9- CAPSi SER IV).  

 

[...] Agora, medicação falta muito. Aí quando falta, a gente 

tem que bancar. Como meu filho não é só uma medicação 

controlada, mental, tem várias tipos, muita medicação. Ai tem 

que comprar. Eu sei que é tão difícil pra gente comprar e 

também ele não pode ficar sem tomar. Porque mesmo com a 

medicação controlada. A gente controlando diariamente se 

torna difícil, e se parar. Eu penso assim [...]. (F11- CAPSi 

SER IV). 

 

 

  O que chama a atenção é a ênfase conferida à medicação no tratamento do filho, 

considerável influência do modelo clínico e “medicalizante”. Proporcionar o cuidado à 

criança e ao adolescente em sofrimento psíquico não é uma tarefa simples para o familiar, 

afetando as condições sociais, afetivas e financeiras. Os familiares entrevistados almejam 
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apoio para alcance de beneficio, como também o suporte do vale-transporte para se 

deslocarem de suas residências até o serviço, conforme falas a seguir: 

 

Eu gostaria, assim, que meu filho tivesse o benefício. 

Arranjasse o atestado médico porque o hospital vive em 

greve. Eu queria conseguir o benefício dele, porque a gente 

passa tanta necessidade [...] Eu gostaria mesmo era o 

benefício para poder sobreviver, tem dia que não tem nem o 

pão de cada dia. (F14- CAPSi SER III).   

 

A questão do vale transporte. [...] O lanche, junto com os vale 

transporte. (F7- CAPSi SER IV). 

 

A questão do vale transporte é crucial, porque se não tiver o 

vale transporte fica mais de difícil de se locomover pra cá. 

(F8- CAPSi SER IV). 

 

[...] Outra coisa: o vale transporte. Eu não, ele tem o passe 

livre, mas, não é confiável, porque talvez eu não consiga 

renovar. Como não foi, ainda bloqueado, eu ainda utilizo. 

Mas, tem muitas mães que reclama muito, e eu também, 

porque eu, mesmo tendo o passe dele, muitas vezes, eu peço. 

Eu só venho com o passe dele, e se bloquear a qualquer 

momento... Ai, fica muito difícil. Tá sendo muito complicado, 

em relação ao vale transporte [...]. (F10- CAPSi SER III). 

  

Eu acho que deveria ter vale transporte [...]. (F11- CAPSi 

SER III). 

  

[...] E também o problema do vale transporte. A gente recebia 

sempre, mas agora que está deste jeito. Não era assim [...]. 

(F12- CAPSi SER III). 

 

[...] Eu tenho muita dificuldade, tem dias que eu tenho que 

pagar o ônibus. Nem todo dia eu tenho. Uma vez eu vim, 

fiquei doidinha, se eu não tivesse trazido o dinheiro da 
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passagem eu tinha ficado aqui. E nesse dia aqui estava 

faltando [...]. (F13- CAPSi SER III). 

  

[...] Mas assim não tem vale transporte [...] E as minhas 

condições que eu não tenho como vir, também o caps não 

oferece toda semana aquele vale transporte. (F15- CAPSi 

SER III). 

  

 

 

Um dos espaços onde os familiares podem reivindicar suas necessidades são as 

assembleias dos usuários/ familiares. Nos discursos dos familiares cuidadores, não foi 

mencionado este espaço como sendo oferecido pelos CAPSi. Isso mostra o distanciamento da 

política municipal de saúde mental em relação à prática na rede de atenção. As assembleias 

devem ser compreendidas como um lugar de participação, como um espaço político, no qual 

os usuários possam reivindicar suas necessidades.  

Para o Ministério da Saúde, a presença no atendimento oferecido aos familiares e nas 

reuniões e assembleias, trazendo dúvidas e sugestões, também é uma forma de os familiares 

participarem, conhecerem o trabalho dos CAPS e passarem a se envolver de forma ativa no 

processo terapêutico. Eles também instituem associações com outros familiares e/ou usuários, 

o que pode representar um importante instrumento de promoção da saúde e da cidadania de 

todos os envolvidos (BRASIL, 2004). 

As associações de usuários e/ou familiares muitas vezes, surgem dessas assembleias 

que vão questionando as necessidades do serviço e dos usuários. Os usuários devem ser 

incentivados a criar associações ou cooperativas, onde possam, mediante a organização, 

discutir seus problemas comuns e buscar soluções coletivas para questões sociais e de direitos 

essenciais, que ultrapassam as possibilidades de atuação dos CAPS (BRASIL, 2004).  

Assim, percebemos que a clientela assistida pelos CAPSi passa por problema sociais, 

dispondo de poucos recursos financeiros, o que leva a várias restrições, incluindo a vinda ao 

serviço de saúde mental, quer para tratar do familiar ou em busca de alento para suas dores e 

sofrimentos. Os serviços de saúde mental devem trabalhar tendo por base o tripé inicial, 

profissional-usuário-família, na busca de reais necessidades e desejos, tendo como objetivo 

comum o cuidado de qualidade a pessoa e a sua família posta no âmbito social.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desta pesquisa, consideramos que os objetivos propostos foram atingidos, 

sem deixar de destacar o fato de que os resultados ora expressos representam uma das muitas 

formas de aproximação da realidade estudada. Objetivamos analisar a atenção prestada aos 

familiares cuidadores pelas equipes de dois centros de atenção psicossocial infantojuvenil  

(CAPSi), do Município de Fortaleza (CE), concedendo-lhes voz. Nesta interlocução, 

procuramos apreender de seus discursos o modo como se percebem sendo assistidas por estes 

serviços, analisando a prática ali desenvolvida. 

Na descrição dos dois CAPSi merece destaque o fato de eles estarem estruturados para 

atender todo o Município, o que corresponde a uma demanda excessiva e a uma vasta área 

geográfica, dificultando a acessibilidade dos usuários e comprometendo a qualidade da 

assistência prestada.  

A organização dos serviços procura atender o que define a portaria específica do 

Ministério da Saúde, contemplando-a, quase que totalmente, quanto à composição da equipe 

técnica e às atividades terapêuticas previstas. Nos dois serviços existem atividades 

semelhantes e direcionadas a crianças, adolescentes e aos familiares, porém, um deles dá 

enfoque, também, à dependência química. 

  O grupo pesquisado foi composto por 16 familiares cuidadores de crianças e 

adolescentes assistidas no CAPSi, apresentando, em sua maioria, as seguintes características 

sociodemográficas de baixa escolaridade, em idade produtiva, de baixa renda, assistidas por 

programas públicos de benefícios econômicos (bolsas e outros auxílios) e sem atividade 

laboral remunerada. Outros fatores que interferem na condição vivenciada pelos cuidadores 

são: a baixa condição socioeconômica; dificuldades de acesso aos serviços e/ou deficiências 

neles, dadas as constantes mudanças administrativas (micro e macro) e a não existência de um 

projeto terapêutico consistente.  

   Os familiares cuidadores não dividem com outros o cuidado com as crianças e 

adolescentes, ficando responsáveis por levá-los à escola, ao CAPSi, às atividades 

complementares, a outros tratamento dos filhos, tais como  Fonoaudióloga, Psicopedagogia, 

entre outros. Além de tudo isto, existem outros afazeres do lar e atividades domésticas 

necessárias a toda a família. Com toda a problemática, estes cuidadores ficam 

sobrecarregados e, também, adoecem, necessitando de atenção e cuidados, o que, nem 

sempre, acontece ou sequer é percebido por outros membros da família ou mesmo pela equipe 
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do CAPSi. O serviço deveria, no entanto, ser a porta de entrada para estes familiares 

cuidadores, oferecendo-lhes apoio e suporte psicológico. 

Os usuários, filhos dos cuidadores deste estudo lidam em seu cotidiano com algumas 

condições que podem ser consideradas desfavoráveis, destacando-se: a ausência da escola; a 

dependência para a realização das AVD; condições socioeconômicas e de moradia 

desfavoráveis, muitas vezes, a sobrecarga de atividades terapêuticas e o uso de medicação 

psicotrópica. 

    Ao analisarmos a percepção do familiar cuidador sobre a assistência recebida, eles 

destacam a atividade grupal como o principal cuidado desenvolvido no CAPSi e veem o 

grupo como um espaço de apoio e escuta, e estímulo à esperança por dias melhores. 

Consideram, ainda, o apoio recebido no grupo pela partilha de experiências com outros 

cuidadores.  

Apesar de a política de saúde mental preconizar que o atendimento à família deva ser 

individual e em grupo, foi possível identificar o fato de que as ações desenvolvidas, na 

prática, não são consideradas suficientes para o atendimento das demandas trazidas pelos 

usuários, tornando-os insatisfeitos com a assistência recebida. Mesmo assim, em sua maioria 

os familiares cuidadores mencionaram que “gostam” do atendimento dos CAPSi e de vir para 

ele. A avaliação positiva que fazem pode ser um bom indicativo de que, quando as atividades 

são realizadas, a equipe o faz com qualidade. Os cuidadores dão destaque, também, às 

atividades realizadas junto a crianças e adolescentes.    

Podemos inferir, ainda, que estes familiares cuidadores podem não ter o que reclamar 

por não terem acesso a outros serviços de atenção aos seus filhos, não dispondo de parâmetros 

para comparar ou, até mesmo, por terem pouco conhecimento sobre seus direitos como 

cidadãs e usuárias de serviços públicos obrigatórios de atenção e apoio à população, 

notadamente em condições especiais.  

Deste modo, faz-se necessário que os usuários dos serviços conheçam a rede de 

atenção e apoio da qual podem estar se apropriando e, assim, escolher e/ou ampliar os 

atendimentos adequados às suas demandas. 

   Merece destaque, também, a avaliação negativa ou a crítica feita aos serviços, relativa 

ao atendimento da criança, adolescente e do próprio familiar. O não acolhimento das 

demandas do usuário, quer por condições estruturais ou deficiências da própria equipe, vai de 

encontro aos princípios dos SUS- de acessibilidade, equidade e integralidade da atenção-

podendo ensejar conflitos e o agravamento da problemática vivenciada. 
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A percepção destes cuidadores sobre a assistência recebida no CAPSi é indicativa de 

que as ações desenvolvidas pela equipe ajudam a melhorar as suas condições emocionais e 

lidar, com maior propriedade, do filho com necessidades especiais, oriundas de algum tipo de 

sofrimento mental  

Consideramos que a família necessita ser cuidada e potencializada em relação a sua 

capacidade de cuidar da criança e do adolescente em sofrimento psíquico e os CAPSi têm o 

papel de oferecer um ambiente que possa proporcionar este apoio. Para que isso ocorra, é 

necessário que as famílias estejam incluídas nos projetos terapêuticos de seus filhos. Os 

familiares cuidadores, mesmo expressando satisfação com o serviço, têm expectativas de que 

ele possa melhorar, destacando-se alguns pontos, como a qualidade do acolhimento, a 

diversidade e a periodicidade das ações realizadas pela equipe e o atendimento às demandas 

econômicas. 

  São muitos os desafios de se colocar na prática este novo modo de perceber o cuidado 

em saúde mental, que vai além da existência de uma equipe interdisciplinar e competente. A 

transformação da assistência em saúde mental, conforme proposto pela reforma psiquiátrica, 

prevê a constituição de mais saberes e práticas, realizados por um coletivo de pessoas e por 

condições estruturais que demandam ações intsersetoriais e multirreferênciais. 

Mesmo que estes familiares cuidadores não tenham consciência de seus direitos como 

cidadãs, assumindo, muitas vezes, uma atitude de acomodação e alienação, as políticas 

públicas são definidas para atender às demandas da maioria, notadamente, daqueles que por 

vezes não possuem espaço para a expressão de suas necessidades e anseios.   

Importante é mencionar que as equipes de saúde precisam estar aptas para lidar com as 

demandas destes cuidadoras. É sabido, também, que a saúde mental é uma área específica e 

que é necessário um conhecimento prévio específico para atuação na área. Notórios que nos 

CAPSi as equipes não receberam nenhum treinamento específico para atuar na saúde mental, 

enfrentando dificuldades no manuseio com as pessoas em sofrimento psíquico e suas famílias. 

Ficou evidente nos discursos o fato de que o modelo biomédico ainda continua 

enraizado no pensamento dos familiares cuidadores, embora a Reforma Psiquiátrica tenha 

como perspectiva a trabalho interdisciplinar, realizado por uma equipe multidisciplinar. O 

único profissional que foi referenciado como necessidade de aumentar mais os atendimentos 

foi o médico.  

Os familiares cuidadores reconhecem as deficiências dos serviços, dando indicação de 

ações para a sua melhoria. A valorização destas opiniões e da participação dos usuários na 
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prática desenvolvida na rede de atenção em saúde mental é defendida pela política pública de 

saúde, sendo o controle social um dos princípios do SUS. 

Nesta perspectiva, é necessária a conscientização das equipes dos CAPSi quanto à 

importância do envolvimento maior dos familiares no tratamento da criança e adolescente em 

sofrimento psíquico, valorizando o seu sofrimento e as suas demandas para que possam se 

sentir acolhidos e incluir no tratamento dos filhos. 

Com base nos relatos, foi possível identificar a fragilidade dos serviços relacionados 

com questões da administração superior, uma vez que, a cada mudança de governo muitas são 

as alterações sofridas, tanto no plano estrutural ou organizacional, gerando descontinuidade e 

insegurança em todos os envolvidos (equipe e usuários). Mesmo que o foco da pesquisa fosse 

a atenção prestada pela equipe do CAPSi ao familiar cuidador, em muitos momentos, estes 

almejam melhoras na assistência prestada aos filhos, tendo dificuldade de desvincular as 

demandas deles das suas. 

No que se refere aos desejos de mudanças dos familiares cuidadores sobre a atenção, 

eles citam algumas fragilidades que possam interferir em um atendimento melhor, como, por 

exemplo: poucos médicos, serviços em número insuficiente, falta de vales-transporte, 

alimentação, entre outras condições que dificultam o acesso da população à assistência 

pretendida.  

Com isso, um dos espaços em que esses familiares poderiam reivindicar suas 

necessidades são as assembleias dos usuários. Nos discursos dos familiares, não foi 

mencionado este espaço como sendo oferecido pelos CAPSi. Isso mostra o distanciamento da 

política municipal de saúde mental em relação à prática na rede de atenção. As assembleias 

devem ser compreendidas como um lugar de participação, como espaço político, no qual os 

usuários possam reivindicar suas necessidades.  

Assim, percebemos que a clientela assistida pelos CAPSi passa por problema sociais, 

dispondo de poucos recursos financeiros, o que leva a diversas restrições, incluindo a vinda ao 

serviço de saúde mental, quer para tratar do familiar ou em busca de alento para suas dores e 

sofrimentos. Os serviços de saúde mental devem trabalhar tendo por base o tripé inicial, 

profissional-usuário-família, na busca de reais necessidades e desejos, tendo como objetivo 

comum o cuidado de qualidade ao indivíduo e a sua família inserida em seu contexto social.  

Faz-se necessário que os CAPSi, como o serviço que busca a interlocução da família-

usuário-profissional, se aproprie das insatisfações dos familiares para que possam promover 

estratégias assistenciais que visem ao cuidado a essas pessoas. 
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  Então, consideramos que a participação familiar nos serviços e nos cuidados com o 

usuário pode possibilitar aproximação das relações afetivas e rompimento de preconceito, os 

quais haviam ajudado no processo de afastamento do convívio social. Para esta efetivação, 

além da participação familiar, também, é necessário que os profissionais estejam cientes da 

importância familiar neste processo, assim como acreditarem e se responsabilizarem por esta 

participação. 

Desejo, vontade, persistência são atributos necessários nas equipes dos CAPSi para 

promoverem a parceria que se constitui mediante a acolhida e do vínculo, ou seja, dar 

créditos, dar ouvidos, aceitar e fazer novos nexos e novos significados no relacionamento com 

a família.  

 Apesar de todos os avanços no campo da saúde mental no Brasil, verifica-se que muito 

trabalho ainda está por vir, principalmente no que diz respeito ao preparo da equipe 

multiprofissional e aos familiares dos usuários dos CAPSi. Ao exposto, com suporte nos  

achados da pesquisa, esperamos poder oferecer aos serviços e equipes dos CAPSi elementos 

para  refletirem sobre a sua prática, concedendo uma atenção de qualidade e que atenda aos 

princípios do SUS e às diretrizes da política pública de saúde mental. Além disto, esperamos 

colaborar para a reflexão crítica da prática do enfermeiro nos novos serviços de atenção em 

saúde mental. 
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APÊNDICE A 

 TERMO DE CONSENTIMETO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a) estou convidando o (a) senhor (a) para participar como 

voluntário (a) de uma pesquisa que será desenvolvida sob a responsabilidade de Edith 

Ana Ripardo da Silveira, RG nº 3286281-98, enfermeira, aluna do Mestrado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará – UFC. Você não deve participar contra 

sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que 

desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Neste estudo pretende-se Analisar a atenção prestada ao familiar cuidador de 

crianças e adolescentes assistidos nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil 

(CAPSi) de Fortaleza-CE, no qual ajudará profissionais dos CAPSi , em especial, 

enfermeiros a desenvolver estratégias que busquem atender a demandas dos familiares 

cuidadores, visando a promoção da saúde mental destes e, principalmente, das crianças 

e adolescentes assistidos nestes respectivos serviços. Caso você concorde em participar 

do estudo eu realizarei uma entrevista enquanto estiverem esperando algum atendimento 

nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSi). 

 É garantido que as informações obtidas serão usadas apenas para a realização 

deste estudo, em que a qualquer momento que desejar poderá ter acesso às informações 

sobre os procedimentos relacionados ao estudo, inclusive para resolver qualquer dúvida 

que você possa ter. Você tem o direito de sair do estudo em qualquer momento se assim 

desejar sem que isto traga prejuízo no seu atendimento, e é garantido ainda que os dados 

do estudo serão codificados e, portanto sua identidade não será revelada durante a 

condução do estudo e nem quando este for publicado em eventos ou jornais científicos. 

A participação neste estudo não trará nenhuma despesa para você. 

Endereço da Responsável pela Pesquisa: 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC- Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, Fone: 33668344. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Eu,____________________________________________________________,______a

nos, RG______________________ declaro que estou participando como voluntário da 

pesquisa e que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre seu conteúdo, como 

também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas e declaro ainda estar recebendo uma cópia deste termo.  

                                                                     

                          Fortaleza, ___ de ____________ de 2013.  

 

 

 

 

Nome: Edith Ana Ripardo da Silveira 

Endereço: Rua Padre Guerra, 2677 - Apto- 904,  Parquelândia.   

Telefone: (85) 86480467 

 

 

Assinatura ou digital do (a) voluntário (a) 

 

           _________________________________ 

                      Testemunha 

_______________________________ 

         Edith Ana Ripardo da Silveira 

             Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B  
 

CARACTERIZAÇÃO DOS FAMILIARES CUIDADORES QUANTO AOS 

ASPECTOS PESSOAIS E SOCIODEMOGRÁFICOS E DE CUIDADOS A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS CAPSi FORTALEZA-CE    

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Edith Ana Ripardo da Silveira 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

DADOS DO FAMILIAR CUIDADOR 

1-Código de Identificação do familiar cuidador: 

2- Grau de Parentesco do familiar cuidador da criança ou adolescente: 

1. Mãe      2. Pai           3.Tia         4. Tia          6. Avó          7. Avô       

8. Outros- especificar________________________  

3- Idade  

4- Estado Civil: 

1. Casado (a) 2. União Consensual  3. Solteiro (a) 

4. Divorciado(a) 5. Viúvo (a) 

5- Religião: 

1. Católico (a)    2. Evangélico(a) 3. Espírita   4. Outros. Especificar: _________          

6- Em qual Secretária Regional Reside: 

1. SER I       2. SER II     3. SER III    4. SER IV   5. SER V       6. SER VI 

7- Ocupação: 

1. Empregado 2. Autônomo  3. Desempregado 4. Benefício do 

governo    5. Outros. especificar:______________ 

8- Renda Familiar aproximada da família: 

1. 01  à 02 salário    2. 03 à 04 salário    3. 05 salário ou mais 

9- Escolaridade: 

Estudou até que série? __________________________________________ 

10- História na família de transtornos mentais:  

Especificar: parentesco____________________  

11- Que tipo de atividade você participa no CAPSi: 

Especificar__________________________________________________ 

12- Toma algum tipo de medicação de uso controlado 

1- Sim          2- Não  

DADOS DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE  

13-Sexo da Criança:  

1. Feminino                       2. Masculino 

14-Idade: 

15- Quanto tempo acompanha ele (a) no serviço?________________________ 

16- Quantas vezes por semana ele (a) frequenta o Capsi?______________________ 

 

17- Qual (is) atendimento(s) ele(a) realiza no serviço? 

_______________________________________________________________ 
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18. Realiza outro(s) atendimentos extra Capsi 

?______________________________________________________________ 

19.  Estuda atualmente?  

20. Realiza as atividades da vida diária sozinho(a)?  

21. Tem algum familiar na mesma residência com algum transtorno ou sofrimento 

mental? 

22. Faz atualmente uso de algum tipo de medicação? 

DADOS DO DOMICÍLIO 

23.Quantos cômodos tem a casa 

1. Um     2. Dois     3. Três   4. Mais de três  

24- Quantas pessoas residem na casa? 
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APÊNDICE C 
 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS- QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1- Como percebe o atendimento oferecido a você neste serviço?  

2- Como se sente no CAPSi?   

3- Fale-me como você gostaria de ser atendido neste serviço?   
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