
1 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

Estratégias de cuidados por familiares de portadores de 

transtornos mentais severos residentes na zona rural do alto 

sertão paraibano 

 

 

Victor Hugo Farias da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Natal-RN 

2013 



2 
 

VICTOR HUGO FARIAS DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégias de cuidados por familiares de portadores de 

transtornos mentais severos residentes na zona rural do alto 

sertão paraibano 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob a 

orientação da Profa. Dra. Magda Diniz Bezerra 

Dimenstein e Co-orientação do Prof. Dr. Jáder 

Ferreira Leite, como requisito parcial à obtenção 

do título de “Mestre em Psicologia”. 

 
 
 
 
 
 
 

Natal-RN 
2013 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 
Catalogação da Publicação na Fonte 

 
 
Silva, Victor Hugo Farias da. 
      Estratégias de cuidados por familiares de portadores de transtornos mentais severos residentes na zona 
rural do alto sertão paraibano / Victor Hugo Farias da Silva. – Natal, RN, 2013. 
 212 f. : il. 

 
Orientadora: Profª. Drª. Magda Diniz Bezerra Dimenstein. 
Co-orientador: Prof. Dr. Jáder Ferreira Leite. 
 

      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 

 
1. Reforma psiquiátrica – Dissertação. 2. Atenção psicossocial – Dissertação. 3. Família – 

Dissertação. 4. Cuidados em saúde mental – Dissertação. 5. Zona rural – Paraíba – Dissertação. I. 
Dimenstein, Magda Diniz Bezerra. II. Leite, Jáder Ferreira. III. Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. IV. Título. 

 
RN/UF/BCZM                                                       CDU 159.961 
 



4 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA – NÍVEL MESTRADO 
 

 
A dissertação intitulada “Estratégias de cuidados por familiares de portadores de 

transtornos mentais severos residentes na zona rural do alto sertão paraibano”, 

elaborada por Victor Hugo Farias da Silva, foi considerada aprovada por todos os 

membros da Banca Examinadora e aceita pelo Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia, como requisito parcial à obtenção do título de “Mestre em Psicologia”. 

 

Natal, 19 de Junho de 2013. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________________ 
Prof. Dr. João Paulo Sales Macedo 

Universidade Federal do Piauí – Campus Parnaíba 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Profa. Dra. Thelma Maria Grisi Velôso 

Universidade Estadual da Paraíba 
 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Jáder Ferreira Leite (Co-Orientador) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
 
 

______________________________________________ 
Profa. Dra. Magda Diniz Bezerra Dimenstein (Orientadora) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Antônio Cristóvão, Regina Farias, Ana Maria, Vivian Farias, Rômulo Fonseca e 
Janayara Bastista com os quais sempre tive apoio, bons afetos e forças para 

realizações destinadas a conhecer um pouco mais... 



6 
 

Agradecimentos 
 
 
 

À minha mãe Regina Farias e irmã Vivian Farias, por todo cuidado, respeito, 

reconhecimento, carinho, amor e admiração que têm por mim. A condução, 

concretização e realização desse trabalho só foi possível com a ajuda, suporte e 

principalmente suas orações. Gratidão incomensurável por vocês em minha vida. 

Obrigado por participarem diretamente na construção desse sonho. 

À minha tia e tio Ana Farias e Rômulo “pretinho”, por sempre me trazerem alegrias e 

bons afetos. Obrigado pelas palavras de conforto, pelo suporte emocional, pela 

mansidão com que trataram minhas demandas mais urgentes durante o período de 

construção deste trabalho. Essa conquista é nossa! Amo vocês. 

À meu pai Antônio Cristóvão, com quem nutro os mais felizes e respeitosos 

sentimentos, obrigado pelas palavras de apoio e pelo respeito. Obrigado por me ensinar, 

mesmo sem perceber, que a mansidão, a simplicidade e a gratidão são sentimentos 

nobres, dignos de serem passados de pai para filho. Sua participação para a realização 

deste trabalho foi e ainda continua sendo importante. Grande beijo e abraço.  

À João, Mirian e Janayara Batista (noiva e companheira), pelas palavras de força, de 

apoio. Pelo suporte emocional, vivencial e por suas torcidas. Obrigado pela acolhida, 

cuidado e carinho. Agradeço a Deus por vocês em minha vida! 

Aos meus tios Ferdinando Farias, Mauro Farias, Fernando Farias e Natália, pelo 

companheirismo, amizade e pelo sentimento de coletividade tão bonita de ser vivida.  

Ao amigo-irmão Cleandro Pires e família, por estarem, independente da distância, 

sempre presentes em minhas conquistas e realizações. Agradeço! 

 À Profa Dra. Magda Dimenstein, minha Orientadora, por todo aprendizado, 

profissionalismo e conhecimento compartilhados. Obrigado por favorecer em mim a 



7 
 

construção de afetos como “seriedade” e “compromisso” com o trabalho, virtudes sem 

os quais seria impossível a concretização deste Mestrado. Nutro respeito, admiração e 

apreço por você. Obrigado por tudo! Gratidão incomensurável, abraços! 

Ao querido amigo Co-Orientador Jáder Leite (se me permite chamá-lo assim). Obrigado 

por me receber e me acolher em Natal. Obrigado pelo humor inteligente, pelas palavras 

de conforto e pelas sugestões, críticas e pontuações destinadas à melhoria, construção e 

concretização desta Dissertação de Mestrado. Nutro por você todo respeito e sentimento 

de gratidão que alguém possa ter por outra pessoa. Abraços! 

À Dra. Ana Karenina, minha anfitriã na cidade de Natal. Obrigado pelo carinho, 

acolhida e torcida. No meio de tanta seriedade ver teu “sorriso” sempre foi uma benção.  

Ao amigo Jair Carneiro, pelas palavras mansas, torcida, apoio e amizade. Agradeço! 

Ao Maj. Djalma Nascimento, Nadiene Nascimento, Rogério Nascimento, Djalma 

Nascimento Filho e Alessandra Nascimento por todas as orações e apoio. Agradeço! 

À Dra. Ivone de Barros Vita e Neuma Barros, referências profissionais, fonte de 

inspiração enquanto pessoas, colegas. Agradeço por tudo! 

Aos colegas Sérgio Adriane e Francisca Bezerra de Oliveira, a origem de todo o 

estímulo em direção à realização deste Mestrado. Obrigado pelos bons afetos advindos 

das nossas trocas. Agradeço imensamente! Abraços! 

Aos Drs. Geórgia Sibele, Ilana Paiva e Marlos Bezerra, por contribuírem sobremaneira 

na construção de uma percepção mais humana do cuidado em saúde. Tê-los como 

primeiros Professores na Pós-Graduação foi uma honra. Agradeço! 

À Criseley, Moisés, Marley e Emanoel, pelo cuidado e acolhida nos primeiros 

momentos deste Mestrado. Obrigado por tudo! 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), pela 

concessão de bolsa de estudo de Mestrado para a realização desta pesquisa. 



8 
 

Sumário 
 
Listas de figuras ................................................................................................................ x 

Listas de Abreviações.......................................................................................................xi 

Lista de Tabelas .............................................................................................................. xii 

Resumo .......................................................................................................................... xiii 

Abstract .......................................................................................................................... xiv 

Introdução ....................................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 1. A reforma psiquiátrica e o lugar da família no campo da atenção 
psicossocial .................................................................................................................... 21 

1.1 Em busca de um conceito de família ........................................................................ 22 

1.2 A família e a Reforma Psiquiátrica: considerações acerca do seu lugar na atenção 
psicossocial ..................................................................................................................... 24 

1.3 A família e o modelo asilar ...................................................................................... 37 

1.4 Produção de cuidado em saúde no contexto da zona rural ....................................... 40 

CAPÍTULO 2. A trajetória metodológica .................................................................. 63 

2.1 O local e participantes da pesquisa ........................................................................... 71 

CAPÍTULO 3. Resultados e Discussões ...................................................................... 75 

3.1 Perfil dos usuários com transtornos mentais severos residentes das zonas rurais do 
alto sertão paraibano ....................................................................................................... 80 

3.2 Sobre os familiares: um panorama ........................................................................... 92 

3.3 As entrevistas .......................................................................................................... 103 

3.4 Estratégias e recursos utilizados pelos familiares no cuidado em saúde mental de 
pessoas com TMS residentes da zona rural .................................................................. 109 

3.5 A rede de atenção psicossocial (RAPS) em foco: a não utilização de serviços 
substitutivos pelos PTMS residentes das zonas rurais.................................................. 143 

3.6 Práticas familiares de suporte à crise psiquiátrica de pessoas com TMS residentes 
em zonas rurais ............................................................................................................. 151 



9 
 

Considerações finais ................................................................................................... 172 

Referências .................................................................................................................. 177 

 

 

 

 
 



10 
 

Listas de figuras 
 

 

Figura 1: Sexo dos participantes. .................................................................................... 80 

Figura 2: Faixa etária (em anos). .................................................................................... 80 

Figura 3: Situação Civil. ................................................................................................. 81 

Figura 4: Escolaridade por sexo. .................................................................................... 81 

Figura 5: Situação laboral por sexo. ............................................................................... 82 

Figura 6: Município de Moradia. .................................................................................... 82 

Figura 7: Último registro de uso do CAPS II. ................................................................ 83 

Figura 8: Distância média residência-CAPS II (em km). ............................................... 83 

Figura 9: Hipótese diagnóstica. ...................................................................................... 84 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



11 
 

Lista de Abreviações 

 

ACS  Agente Comunitário de Saúde 

CAPS  Centro de Atenção Psicossocial 

CAPSad Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas 

CAPSi Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil 

CID  Classificação Internacional de Doenças  

CNDSS Comissão Nacional Sobre Determinantes Sociais da Saúde 

CNSM Congresso Nacional de Saúde Mental 

EJA  Educação de Jovens e Adultos 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais  

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

MDA  Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDS  Ministério do Desenvolvimento Social 

MEC  Ministério da Educação 

MNLA Movimento de Luta Antimanicomial 

NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNSICF Política Nacional de Saúde Integral dos Campos e Florestas 

PRONAF Programa Nacional de Agricultura Familiar 

PTMS Portadores de Transtornos Mentais Severos 

RAPS  Rede de Atenção Psicossocial 

SPSS  Pacote Estatístico para Ciências Sociais 

SRT  Serviço Residencial Terapêutico 

SUS  Sistema Único de Saúde 

TCLE  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 



12 
 

Lista de Tabelas 

 
 

Tabela 1. Serviços da Rede de Atenção Psicossocial até o final de 2011. ..................... 31 

Tabela 2. Etapas da pesquisa .......................................................................................... 64 

Tabela 3. Usuários “ativos” do CAPS II até Janeiro de 2012. ....................................... 76 

Tabela 4. Usuários que deixaram o CAPS II de 2001 a Janeiro de 2012. ...................... 77 

Tabela 5. Usuários em situação de quarentena até Janeiro de 2012 ............................... 78 

Tabela 6. Eixos e categorias de discussões .................................................................. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Resumo 
 
Silva, V. H. F. (2013). Estratégias de cuidados por familiares de portadores de 

transtornos mentais severos residentes na zona rural do alto sertão paraibano 
(Dissertação de Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN. 

 

Na atual configuração da Reforma Psiquiátrica brasileira a família tem papel 

fundamental no cuidado em saúde mental: co-responsabilização e participação ativa no 

processo de ressocialização de pessoas portadoras de transtornos mentais severos. 

Considera-se que o familiar que cuida pode ajudar os usuários tanto nos seus afazeres 

diários, quanto articulando trajetórias, redes e caminhos que potencializam as conexões 

sociais. Tal pesquisa foi motivada pelo interesse na temática e pela falta de estudos 

sobre essa realidade nas zonas rurais. O presente estudo objetivou conhecer os modos de 

atenção em saúde mental por familiares de portadores de transtornos mentais severos 

residentes nas zonas rurais do alto sertão paraibano. Metodologicamente trabalhou-se 

com pesquisa qualitativa estruturada em dois momentos. No primeiro, realizou-se 

Pesquisa Documental no CAPS II visando identificar: a) usuários que residiam na zona 

rural e que tinham histórico de pelo menos uma internação psiquiátrica; b) usuários que 

deixaram de fazer uso do serviço de referência (CAPS II) há pelo menos um ano. O 

segundo momento foi constituído por visitas domiciliares e entrevistas semi-

estruturadas com onze famílias das zonas rurais. Os resultados apontaram um perfil 

composto por 56 usuários: 30 mulheres e 26 homens com idade entre 50 a 64 anos, 

solteiros, sem estudos, agricultores e donas de casa, residentes a dez quilômetros do 

CAPS II e portadores de transtornos mentais severos.  As estratégias e recursos 

utilizados pelos familiares no cuidado em saúde mental foram: a religião, o trabalho, a 

medicação e a ajuda dos parentes, vizinhos e comunidade. Os fatores relacionados a não 

utilização dos serviços substitutivos foram: a falta de internamento no CAPS II, a falta 

de dinheiro e de transporte. A internação, a prisão domiciliar, a ajuda policial e a 

religião foram estratégias usadas por familiares como suporte às crises psiquiátricas. Os 

resultados apontaram para a não resolutividade de cuidado oferecido pela rede de 

atenção psicossocial e a importância de redirecionamento de práticas alinhadas ao 

modelo asilar em favor de estratégias psicossociais que visem a ressocialização e a 

participação comunitária no cuidado em saúde mental.  

Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica; atenção psicossocial; família; cuidado; zona 
rural. 
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Abstract 
 
Silva, V. H. F. (2013). Estrategies of care by relatives of patients with severe mental 
illness living in rural zone located at sertão of Paraiba (Unpublished Master thesis), 
Graduate Studies Program in Psychology. Federal University of Rio Grande do Norte, 
Natal-RN.  
 

In the current configuration of the Brazilian Psychiatric Reform, family plays a key role 

in mental health care: shared responsibility and active participation in the process of 

rehabilitation of people with severe mental disorders. It´s considered that the family 

member who cares can help users in their daily tasks and articulating trajectories, 

networks and ways to potentiate social connections. This research was motivaded by 

interest in the subject and by the lack of research and studies about this reality in rural 

areas. This study aimed to identify ways of mental health care by relatives of severe 

mental disorder patients living in rural zone located at sertão of Paraiba. 

Methodologically was made a work with qualitative research structured in two 

moments. In the first one, was held a Documentary Research in CAPS II in order to 

identify: a) users living in rural that had a history of at least one psychiatric 

hospitalization, b) users who no longer use the reference service (CAPS II) for at least 

one year. The second stage consisted by home visits and semi-structured interviews 

with eleven families in rural areas. Results pointed out a profile composed by 56 users: 

56 women and 26 men aged between 50 and 64 years, unmarried, without study, 

farmers and housewives, living six miles from CAPS II and carriers with severe mental 

disorders. Strategies and resources used by the families for mental health care were: 

religion, work, medication and help from relatives, neighbors and community. Factors 

related to non-use of substitute services were lack of internment in CAPS II and lack of 

money and transportation. The hospital, the house arrest, the police aid and religion 

were strategies used by family members as support to psychiatric crises. The data 

pointed to non-solving of care offered by psychosocial support network and the 

importance of redirecting practices aligned to the asylum model in favor of psychosocial 

strategies that aimed at rehabilitation and community participation in mental health care. 

Key Words: Psychiatric Reform, psychosocial support, family, care, rural zone. 
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 Aqui ? As famílias são assim... 

 Nascidas do chão, da terra e do Sertão; 

Protegidas por Padim “Ciço” 

Que nos abençoa a roça, da broca 

Do pote d’água e de feijão; 

(...) 

Pisadas pelo sol, calejadas pela seca 

Enriquecidas pela vida, mesmo na “difíci” natureza; 

(...) 

Cheias de culturas, que vazam sabedorias: 

Que regem diversidades e muitas vezes rupturas; 

(Victor Farias) 



16 
 

Introdução 
 

 

A família sempre fez parte do contexto da “loucura” e ao longo dos tempos 

precisou reinventar-se para ocupar a função de suporte e cuidado em saúde. Seja em 

qual situação ou contextos: momentos históricos ou políticos, econômicos ou sociais; 

provida ou desprovida de saber técnico, a família, direta ou indiretamente, configurou 

cenários dos mais ricos saberes em saúde mental. Privilegiada por ocupar lugares 

estratégicos na Reforma Psiquiátrica, a família representa um elemento essencial para a 

dinâmica de funcionamento das redes de atenção psicossocial, “particularmente nos 

processos de socialização e reinserção psicossocial, dos sujeitos com transtornos 

mentais” (Jorge & Pinto, 2010, p. 345). 

A emergência da família como foco de atenção à saúde, mais precisamente à 

saúde mental cresceu nos últimos anos. Com a Reforma Psiquiátrica ela passou a ser 

peça-chave para operacionalização das redes de atenção psicossocial (RAPS), 

abandonando funções que a culpabilizavam em favor da co-participação e co-

responsabilização no cuidado à portadores de transtornos mentais. Para que isso 

aconteça é imprescindível que a família saia “da condição de objeto de intervenção e de 

construções teóricas para assumir condição de ator, construindo e experimentando 

novos sentidos no lidar com a loucura” (Severo, Dimenstein, Cabral, Brito & Alverga, 

2009, p. 73).  

Alguns estudos justificam a importância da família e dos seus representantes no 

contexto da saúde mental (Guimarães & Rosa, 2011; Dimenstein, Sales, Galvão & 

Severo, 2010; Gutierrez & Minayo, 2010; Ribeiro, Martins & Oliveira, 2009; Schrank 

& Olschowsky, 2008; Gonçalvez & Sena, 2001). Tais pesquisas sinalizam que a 
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interação da família com a comunidade e os serviços de saúde são fundamentais para a 

reabilitação psicossocial dos portadores de transtornos mentais severos. Outras 

pesquisas apontam para a raridade dos estudos destinados a produção de saúde e 

cuidado de familiares residentes em ambientes diferentes do urbano, como por exemplo 

no campo ou na zona rural (Gutierrez & Minayo, 2010; Albuquerque, Martins & Neves, 

2008; Carneiro et. al., 2008).  

 Apesar do desenvolvimento da saúde mental brasileira nos últimos anos, muitos 

territórios ainda operam saúde e cuidados sem a mínima organização ou princípios.   

Famílias do campo continuam exercendo práticas sem acompanhamento dos Centros de 

Atenção Psicossociais (CAPS). Tais estratégias possuem considerável valor, pois 

ajudará a aumentar os repertórios de ações destinados aos cuidados operados pela 

RAPS.  

Mesmo com os esforços do Governo Federal, do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério da Educação a zona 

rural ainda “tem sido caracterizada em vários estudos como região [desprovida de 

recursos], onde os índices de pobreza, miséria, desnutrição, mortalidade, analfabetismo, 

desemprego e infraestrutura socioeconômica imperam desfavoravelmente em grande 

parte dos municípios. Consequentemente o quadro da saúde também é desfavorável” 

[Grifo nosso], (Penna, 2006, p. 81). 

Mais do que problematizar a saúde e a produção de cuidados, essa temática 

incitou-nos a questionar a rede de atenção psicossocial, mais precisamente como ela 

opera os princípios de equidade, integralidade e territorialização legisladas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), “pois, é inaceitável que governos e gestores, representantes do 

Estado responsáveis pelo SUS, deixem de cumprir suas diretrizes elementares” (Paim, 

2009, p. 135). 
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A escolha dessa temática deu-se a partir das práticas do autor da presente 

Dissertação, a partir da perspectiva Psicologia Comunitária, em Centros de Referências 

de Assistência Social destinados a 542 famílias de uma localidade pobre e com altos 

índices de vulnerabilidade social, bem como das ações de Coordenação no Centro de 

Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil e de prática profissional no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS II) numa cidade do alto sertão paraibano.  

Nessa ocasião, fui profissional (Psicólogo) de referência de familiares de 

usuários com transtornos mentais severos. Percebi que a grande maioria desses 

familiares e usuários residiam em zonas urbanas das cidades componentes da regional 

de saúde a qual fiz parte. Sabendo que essa região, localizada no alto sertão paraibano, 

era composta por cidades com fortes traços rurais ou de campo vi-me perguntado e 

preocupado, a partir desta experiência, sobre o porquê da ausência de familiares das 

zonas rurais aos serviços prestados pelo CAPS II, uma vez que o território de referência 

deste serviço deveria compreender tais regiões. 

Seja na assistência social, seja na atenção psicossocial infanto-juvenil e de 

adultos, os familiares – principalmente os ausentes dos serviços e residentes das zonas 

rurais – foram alvo das minhas preocupações. A partir dessas experiências, vi-me 

implicado com as seguintes problemáticas: 

(1) Quais são as estratégias e recursos utilizados pelos familiares no 

cuidado ao portador de transtornos mentais severos que está fora do 

serviço de saúde mental? 

(2) Quais os fatores relacionados a não utilização dos serviços pelo 

portador de transtornos mentais severos? 

(3) Quais as práticas de suporte dadas por familiares nos momentos de 

crise? 
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Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi 1) conhecer os modos de atenção em 

saúde mental por familiares de portadores de transtornos mentais severos residentes da 

zona rural do alto sertão paraibano. Os objetivos específicos foram: 2) identificar as 

estratégias e recursos utilizados pelos familiares no cuidado ao portador de transtornos 

mentais que está fora do serviço; 3) Investigar os fatores relacionados a não utilização 

dos serviços substitutivos pelos portadores de transtornos mentais severos e 4) Mapear 

as práticas de suporte à crise dados por esses familiares. 

Metodologicamente, foi uma pesquisa qualitativa realizada em dois momentos. 

O primeiro compreendeu em levantamento documental (prontuários) realizada num 

CAPS II de uma cidade do Alto Sertão paraibano, em que tivemos como objetivo 

mapear usuários que cumprissem os seguintes critérios de inclusão: 1) usuários que 

residiam na zona rural e que tinham histórico de pelo menos uma internação 

psiquiátrica; 2) usuários que deixaram de fazer uso do serviço de referência de saúde 

mental (CAPS II) há pelo menos um ano. O segundo momento da pesquisa 

compreendeu familiares de portadores de transtornos mentais severos residentes em 

zonas rurais localizadas a curta, média e longa distância do CAPS II. Tais critérios 

foram construídos com intuito de problematizar a rede de abrangência dos serviços 

prestados pela atenção psicossocial da região. Para viabilizar a investigação e responder 

aos objetivos desse trabalho realizamos visitas em domicílio, entrevistas 

semiestruturadas com uso do diário de visitas. 

Com intuito de buscar respostas às problematizações e objetivos lançados no 

início dessa introdução, o presente trabalho foi estruturado da seguinte maneira: 

Capítulo 1. A Reforma Psiquiátrica e o lugar da família no campo da atenção 

Psicossocial. Conceituamos família e em breve apanhado histórico apresentamos 

algumas de suas principais tipologias, participação familiar nas recentes experiências 
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brasileiras de atenção psicossocial e em contraposição, o lugar da família no modelo 

asilar. Abordamos brevemente as disparidades ainda hoje encontradas entre campo e 

cidade no que diz respeito à qualidade na prestação de serviço voltados à saúde. Por 

fim, algumas considerações acerca dos determinantes na produção de saúde e cuidados 

na zona rural.  

Capítulo 2. Trajetória metodológica. Contribuições metodológicas. Etapas da 

pesquisa e considerações acerca da pesquisa qualitativa, das visitas domiciliares, das 

entrevistas semiestruturadas e do diário de campo utilizado nesta pesquisa.  

Capítulo 3. Resultados e Discussões. Os resultados do primeiro e segundo 

momentos de pesquisa foram apresentados, tal como o perfil dos usuários com 

transtornos mentais severos residentes das zonas rurais do alto sertão paraibano e o 

panorama das famílias visitadas no segundo momento de pesquisa e as estratégias e 

recursos utilizados por eles no cuidado a PTMS residentes das zonas rurais. Por fim, Os 

motivos relacionados a não utilização dos serviços substitutivos e as práticas de suporte 

familiares às crises psiquiátricas. 

Considerações finais. Panorama geral da pesquisa. Sugestões para estudos 

futuros bem como para resolução das problemáticas sinalizadas pela pesquisa.  
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Capítulo 1 

A reforma psiquiátrica e o lugar da família 
no campo da atenção psicossocial 
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1.1 Em busca de um conceito de família 
 

O presente capítulo tem como objetivo conceituar família e apresentar algumas 

de suas tipologias mais conhecidas. Em seguida traremos um panorama do lugar 

ocupado pela família nos modelos de atenção à saúde mental tanto no modelo asilar 

quanto psicossocial. 

O núcleo familiar é portador de historicidade: revela-se à luz dos acontecimentos 

sociais, políticos, econômicos e culturais de um determinado contexto. Segundo 

Szymanski (2002), a família compreende-se como uma “associação de pessoas que 

escolhe conviver por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado mútuo (...) , 

essa consideração abrange um grande número de possibilidades que, há séculos, já vêm 

sendo vividas pela humanidade” (p. 9). De acordo com Marsiglia (2002) a família é 

constituída por um conjunto de relações sociais baseadas na consanguinidade, nas 

adoções, nas alianças sociais reconhecidas. Além de fornecer elementos sociais, 

culturais, político e econômicos para o desenvolvimento de seus componentes, ela é 

ferramenta importante na manutenção do corpo social.  

Ainda numa perspectiva conceitual, Borba, Paes, Guimarães, Labrocini & 

Maftum (2011) consideram ser “a família uma unidade social complexa e fundamental 

para o processo de viver de todo ser humano “(...) [pois] ela não é formada apenas por 

um conjunto de pessoas, mas pelas relações e ligações entre elas” [Grifo nosso] (p.443). 

Desenvolvendo essa perspectiva, Engels (2012) traz a ideia de que ela não é algo 

estático ou inerte, “a família é um princípio ativo. Nunca permanece estacionária, mas 

passa de uma forma inferior a uma forma superior [diria que de menos à mais 

complexa], à medida que a sociedade evolui” [Grifo nosso] (p.37).  

Considerando tal complexidade, Romagnoli (2007a) conceitua a família por um 

viés institucional, a saber: 
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“uma organização por excelência, sobre o qual incidem todas as outras 

instituições vigentes na malha social, instituições estas que pertencem a 

múltiplas ordens: a ordem biológica, a ordem jurídica, a ordem política, a 

ordem religiosa, a ordem moral, a ordem pública e a ordem privada, todas 

elas interpenetrando e se articulando, tecendo uma rede institucional da 

qual o grupo familiar é peça primordial” (Romagnoli, 2007a, p. 109-110). 

 

Atualmente a família é apresentada sob as mais diversas variações e 

possibilidades, um mosaico de novidades que “se liquidam” em novas formas e 

contornos, que “escapam” aos tão “comuns” e tradicionais modos de viver. Tais 

tipologias são sinalizadas por Kaslow (2001 apud Szymanski, 2002), a saber: 

“a família nuclear, incluindo duas gerações, com filhos biológicos; 

famílias extensas, incluindo três ou quatro gerações; famílias adotivas 

temporárias; famílias adotivas, que podem ser bi-raciais ou multiculturais; 

casais; famílias monoparentais, chefiadas por pai e mãe; casais 

homossexuais com ou sem crianças; famílias reconstituídas depois do 

divórcio; várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, mas com forte 

compromisso mútuo” (Kaslow, 2001 apud Szymanski, 2002, p. 10). 

 

Já segundo Bauman (2008 apud Gai, 2008), quando interrogado sobre famílias 

faz as seguintes considerações: 

“as formas tradicionais de família, que herdamos, estão em processo de 

liquidação – e o processo ... tem acelerado muito nesta última década. ... 

As relações familiares estão se tornando líquidas cada vez que homens e 

mulheres deixam de considerar anormais ou excepcionais várias formas 
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alternativas de ficar junto e vêem estas como equivalentes, completamente 

aceitáveis e, em muitos casos, alternativas razoáveis e recomendáveis.” 

(Bauman, 2008 apud Gai, 2008, p. 18-19). 

 

Percebemos que o caráter mutável dos modelos familiares acompanham-na ao 

longo de suas trajetórias. Sejam casais “juntos”, separados, divorciados, amigos, 

solteiros; das mais diversas crenças, gêneros e cor, os novos modelos familiares tomam 

“corpo” e ajudam na reordenança dos tabus e na forma com que as instituições de saúde 

operam sobre elas mesmas.  

Conhecer as definições de família ou seus conceitos nos ajudam no 

entendimento de uma temática complexa que requer olhares dos mais variados 

possíveis, pois, somos atravessados cotidianamente por essas diferenciadas formas de 

enxergar e pensar a família ou o contexto familiar. No que tange a saúde, mais 

precisamente a saúde mental, tamanha complexidade, demanda, também, formas ou 

maneiras diversificadas e complexas de operar cuidados. Se há ramificações na 

compreensão daquilo que entendemos por família, então, as políticas públicas, os 

serviços e as práticas profissionais de saúde dirigidas ao cuidado em saúde mental 

precisam realizar ações levando em consideração essas diferenciações.  

1.2 A família e a Reforma Psiquiátrica: considerações acerca do seu lugar na 
atenção psicossocial 

 

“O tema da família é muito importante e 
deve ser sempre nuclear nas práticas que se 
pretendem inovadoras, pois não há 
desinstitucionalização sem a participação 
efetiva dos familiares”(Amarante, 2007, 
p.111). 
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, os Estados Unidos e a Europa 

promoveram estratégias com o intuito de desenvolver e reestruturar, respectivamente, as 

políticas, os programas sociais, e principalmente a economia desses países. Nessa 

conjuntura de redirecionamentos surgiram os primeiros debates em organizações 

institucionais sobre questões que envolvem o tratamento de pessoas com transtornos 

mentais. Segundo Desviat (1999): 

“foi depois da Segunda Guerra Mundial, em tempos de crescimento 

econômico e reconstrução social, de grande desenvolvimento dos 

movimentos civis e de maior tolerância e sensibilidade para com as 

diferenças e as minorias, que a comunidade profissional e cultural, por vias 

diferentes, chegou à conclusão de que o hospital psiquiátrico deveria ser 

transformado ou abolido” (Desviat, 1999, p.23). 

 

As práticas de tratamento asilar foram questionadas e essas instituições, nos 

Estados Unidos, Europa e logo depois no Brasil, tornaram-se alvos de profundas críticas 

e remodelações nos serviços de saúde mental. Segundo Amarante (2007), não somente 

diversas classes trabalhadoras vinculadas direta ou indiretamente com a saúde mental, 

mas sim e também toda a sociedade dirigiram suas críticas a favor da descontinuidade 

do modelo asilar, uma vez que as condições de cuidado e de vida eram extremamente 

precárias dentro desses lugares e que isso em nada se diferenciava dos tratos desumanos 

e “horrendos” oferecidos pelos nazistas sobre “os prisioneiros judeus” durante a 

segunda grande guerra. 

A partir de meados da década de 1950 até os dias atuais estratégias de atenção 

em saúde mental intensificaram-se pelo mundo, principalmente na Europa, Estados 

Unidos e América Latina. A família começa a figurar de forma mais ativa nos modelos 



26 
 

de Reformas da saúde mental mundo afora. Nessa conjuntura histórico-político-social 

emergiram as primeiras experiências de reforma psiquiátrica, a saber: na Inglaterra a 

Comunidade Terapêutica (1950); na França a Psicoterapia Institucional e a Psiquiatria 

de Setor (1950-1960); nos Estados Unidos a Psiquiatria Preventiva (na década de 1960); 

e na Itália, com Franco Basaglia, a partir de 1960 o Movimento de Psiquiatria 

Democrática, focado na luta contra o asilo e o manicômio e todo o “aparato” que 

sustenta suas lógicas, suas práticas.  

Tomemos, propositadamente, a experiência italiana como foco de nossas 

atenções. Mais que uma simples desconstrução estrutural, ela propiciou a revisão 

teórico-ideológica ou jurídico-ético-normativa objetivando o retorno do “louco” à 

cidadania e, como consequência, sua inserção no contexto familiar. A experiência 

italiana permitiu visualizar novas formas de entender e operar os modelos de atenção à 

saúde mental. 

 Nas palavras de Amarante (2007): 

“Franco Basaglia [precursor da reforma italiana] passou a formular um 

pensamento e uma prática institucional absolutamente originais, voltadas 

para a idéia de superação do aparato manicomial, entendido não apenas 

como a estrutura física do hospício, mas como o conjunto de saberes e 

práticas, científicas, sociais, legislativas e jurídicas, que fundamentam a 

existência de um lugar de isolamento, segregação e patologização da 

experiência humana” [Grifo nosso] (Amarante, 2007, p. 56) 

 

As ideias de tomada de responsabilidades, de serviços substitutivos de base 

territorial, das possibilidades reais de inclusão social da loucura bem como da 

participação da sociedade no cuidado e tratamento de pessoas com transtornos mentais 
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idealizados pela reforma italiana, serviram de base para o surgimento da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil. Tal processo surge no final década de 1970. A partir daí  

começaram a surgir denúncias e críticas de familiares, médicos e demais profissionais 

de saúde ao modelo de serviços vigentes e das ações violentas, descuidadas e 

desumanas vividas pelos pacientes internados em asilos1 ou manicômios2 brasileiros. 

Segundo Severo, Dimenstein, Brito, Cabral & Alverga (2007): 

“esse modelo passou a ser intensamente questionado com os movimentos 

políticos situados a partir da década de 1980 centrados no Movimento 

Sanitário e sociopolíticos em Saúde Mental. (...) As propostas advindas 

desse período resultaram na promulgação da Constituição Federal de 1988, 

quando foi aprovada a lei da criação do SUS que apontava para mudanças 

como (...) intervenções ambientais mais eficazes, focalizadas na família 

que são fundamentadas em ações adequadas às necessidades locais da 

comunidade” (Severo et al., 2007, p. 145). 

 

O novo cenário trouxe mudanças na concepção de tratamento. De um modelo 

asilar totalitário-excludente da loucura para um movimento de cuidado, que também é 

                                                           
1 Segundo Foucault (2006) “o asilo é o corpo do psiquiatra, alongado, distendido, levando às dimensões 
de um estabelecimento, estendido a tal ponto que seu poder vai se exercer como se cada parte do asilo 
fosse uma parte do seu próprio corpo, comandada por seus próprios nervos. (...) A instituição asilar nada 
mais é que o conjunto das regulações que esse corpo efetua em relação ao próprio corpo do louco 
sujeitado no interior do asilo” (Foucault, 2006, pp. 227-236).  
 
2
 Segundo Pessotti (2006) o manicômio é uma instituição caracterizada por acolher apenas “doentes 

mentais” a fim de dar-lhes tratamento médico sistemático e especializado. As origens dos manicômios 
datam antes do século XIX, embora “sua função hospitalar ou médica fosse, então, reduzida a bem pouco, 
visto que a figura do médico especialista em tratar loucos, o alienista ou o freniatra, surgiria apenas no 
século XIX.” (Pessotti, 2006, p. 152). É importante destacar que nos asilos e manicômios “o louco 
aprisionado” é atravessado por diversas experiências negativas, a saber: ficam reclusos, e isso afeta seu 
convívio social e em comunidade; está sujeito a alienação, privado da possibilidade de expressão da 
própria loucura;  maltratado, privado de suas necessidades mais básicas e sujeito as adversidades mais 
desumanas possíveis. Por fim, destacamos que o “manicômio” e o “asilo” agem em planos ideológicos, 
contribuindo para produção de conceitos “enrijecidos” ou “antiquados” acerca da “loucura” o que implica 
em formas de “tratar”, “pensar” e “cuidar” atravessados por um saber que “sequestra”, aprisiona e sujeita 
a vida dos “loucos”. 
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familiar e de inspiração psicossocial, antimanicomial, focado na desconstrução do 

aparato manicomial. Passados mais de vinte anos de sua deflagração, a Reforma 

Psiquiátrica brasileira inseriu-se nos mais diversos e diferentes campos do saber 

científico, político-público e administrativo da sociedade. A influência de suas ideias, 

comprometidas por uma nova lógica ajudaram na implementação do primeiro de vários 

serviços substitutivos na cidade de São Paulo: o Centro de Atenção Psicossocial 

Professor Luiz da Rocha Cerqueira em 1986.  Tais serviços foram regidos inicialmente 

pela Portaria SAS/MS nº 224, de 29 de Janeiro de 1992, que trazia as primeiras e 

importantes diretrizes para seu funcionamento, dentre elas: 

“a organização de serviços baseada nos princípios de universalidade, 

hierarquização, regionalização e integralidade de ações [...]; a concepção de 

que os NAPS/CAPS são unidades de saúde locais/regionalizadas que contam 

com uma população adscrita definida pelo nível local e que oferecem 

atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a 

internação hospitalar” (Brasil, 1992, p.02) 

 

Nesse entorno de reformas, e depois de doze anos de tramitação na câmara 

federal, a Lei nº 10.216, de 06 de Abril de 2001 complementou a lei em destaque acima 

e instituiu os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental, propõe a extinção dos manicômios e 

cria dispositivos de base comunitária como substituição ao modelo asilar. Nascem os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as residências terapêuticas (SRTs) e outros 

serviços substitutivos de base sociais e coletivas características da Reforma Psiquiátrica.  

Os serviços substitutivos são estratégicos e objetivam ocupar o lugar dos asilos 

que “tratam” pessoas com transtornos mentais severos. Esses serviços redirecionam as 
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estratégias de cuidado e promovem rupturas ideológicos-estruturais com os antigos 

modelos. Ao invés de isolamento, a liberdade; da neutralidade e negligência familiar, à 

co-implicação; da passividade e da objetividade profissional, a um encontro que 

promova vida, potência, felicidade, alegria, gozo para viver, criatividade e inventividade 

nas pessoas que possuem transtornos mentais severos. 

A lei 10.2016 serviu de base para a formulação das normas contidas na Portaria 

nº 336/GM, de 19 de Fevereiro de 2002. Tal portaria reorienta os serviços de saúde 

mental no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) trazendo contribuições primordiais 

ao contexto deste trabalho, a saber: 

“os CAPS deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária 

que funcione numa lógica do território. A assistência prestada ao 

“paciente” no CAPS  inclui as seguintes atividades: atendimento à família 

e atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na 

comunidade e na sua inserção familiar e social.” (Brasil, 2002, pp.01-04). 

 

Conforme Jorge e Pinto (2010), nesse contexto, a família passa a implicar-se 

como nunca nas articulações e processualidades que envolvem o cuidado direcionado a 

pessoas com transtornos mentais severos, pois, diferente de como opera (veremos no 

capítulo seguinte) no modelo asilar, a família é personagem central nas atuais políticas 

públicas de saúde, e, consequentemente, na atenção psicossocial, devendo ocupar 

lugares e funções dos mais ativos ou co-participativos possíveis.   

A saúde mental brasileira complexiza-se à luz das mudanças e das demandas 

sociais. Tal complexidade diz respeito ao caráter “enraizante” das organizações de 

saúde com outros vários componentes sociais envolvidos direta ou indiretamente com o 

cuidado às pessoas com transtornos mentais. Com a publicação da Portaria n.3.088, de 
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23 de dezembro de 2011 que institui a rede de atenção psicossocial (RAPS) para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a saúde 

mental passa a conceber o cuidado como sendo fruto da ação articulada de múltiplos 

operadores sociais de saúde. Os principais objetivos da supracitada portaria são: 

“ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; garantir a 

articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no 

território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do 

acompanhamento contínuo e da atenção às urgências; promover cuidados 

em saúde especialmente grupos mais vulneráveis (criança, adolescentes, 

jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas); regular e 

organizar as demandas e os fluxos assistenciais da Rede de Atenção 

Psicossocial e monitorar e avaliar a qualidade dos serviços através de 

indicadores de efetividade e resolutividade da atenção” (Ministério da 

Saúde, 2011, p.1-2). 

 

Para cumprir com tais objetivos a RAPS deve ser composta pelos seguintes 

componentes e seus respectivos serviços: Atenção básica (Unidade básica de saúde, 

equipe de Consultório de Rua, equipes de Apoio aos serviços da SRT’S, Centros de 

Convivências e NASF’S);  Atenção Psicossocial Especializada (CAPS I, CAPS II, 

CAPS III, CAPSi, CAPSad e CAPSad III; Atenção de Urgência e Emergência (SAMU 

192, Sala de Estabilização e UPA 24 horas); Atenção residencial de caráter transitório 

(Residências terapêuticas e unidades de acolhimento); Atenção Hospitalar (Enfermaria 

especializada e leitos psiquiátricos em hospitais); Estratégias de desinstitucionalização 

(Programa De Volta para Casa; cuidado integral por meio de estratégias substitutivas, 
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etc); e a Reabilitação Psicossocial (iniciativas de geração de trabalho e renda, 

empreendimentos solidários e cooperativas sociais).  

O número de componentes da RAPS no Brasil aumenta e, de acordo com o 

Ministério da Saúde (2012), tal panorama encontrava-se, até o final de 2011, da seguinte 

maneira: 

Tabela 1 

Serviços da Rede de Atenção Psicossocial até o final de 2011. 

 
Serviços Quantidade 

CAPS  1742 

SRTs em funcionamento 625 

SRTs em implantação 154 

Geração de trabalho e renda para PTMS 640 

Consultórios de Rua implantados ou em 

implantação 
92 

Leitos em Hospitais Gerais (SUS) 3910 

Programa De Volta para Casa 3961 beneficiários 

Fonte: Ministério da Saúde/ Saúde Mental em Dados 10, 7 (10), março de 2012. 
 

 Passados vinte anos de Lei 10.2016/2001, os avanços obtidos pela 

implementação e implantação de dispositivos ou componentes variados da RAPS pelo 

Brasil são expressivos. A expansão é urgente, pois essas estratégias são peças 

importantes na concretização do processo de Reforma Psiquiátrica. Além disso, o 

aumento da cobertura territorial amplia cada vez mais as possibilidades de acesso, 

ajudando no cumprimento da equidade da prestação de serviços à saúde das pessoas.  

Com o avanço e o fortalecimento do modelo da atenção psicossocial, a saúde 

mental traz consigo “a aposta de que os portadores de transtornos mentais possam 

construir laços, participar da vida cotidiana e circular nos mais diversos espaços sociais” 

(Dimenstein, Sales, Galvão & Severo, 2010, p.1213). A noção de redirecionamento bem 

como a ideia de inserção social ou participação comunitária de diversos agentes no 



32 
 

cuidado a portadores de transtornos mentais severos são algumas das várias 

características do modelo da atenção psicossocial. 

A atenção psicossocial é um modelo que afirma e reafirma a participação 

cotidiana da sociedade, comunidade e da família objetivados em viabilizar aos 

portadores de transtornos mentais severos cuidados e reabilitação psicossocial. Segundo 

Yasui (2007), na perspectiva da atenção psicossocial, o cuidado: 

“é uma condição que a possibilita, produz, mantém e preserva a vida 

humana, (...) é uma atitude que se dá sempre na relação entre seres. Cuidar 

não pode ser apenas executar ações que visem a tratar a doença que se 

instala no indivíduo. Cuidar nos remete a um posicionamento 

comprometido e implicado em relação ao outro; (...) cuidar é produzir atos, 

regidos pela alegria e beleza, que produzem bons encontros, 

potencializando a vida. Cuidar significa pensar numa atitude de ocupação, 

preocupação, responsabilização e envolvimento com esse outro. O 

cuidado, assim como a vida, é a arte do encontro” (Yasui, 2007, p. 161-

165). 

 

A apropriação do cuidado coletivo e das práticas solidárias produzem laços 

extremamente potentes e ricos do ponto de vista das relações pessoais. Com base em 

Lyra e colaboradores (2010) é possível afirmar que o cuidado no contexto da atenção 

psicossocial: 

“também está associado a diversas formas de prestação de serviço, como o 

trabalho em hospitais, creches, escolas e afazeres domésticos, como 

também  a sentimentos de empatia, carinho, compaixão, etc. Além disso, 

compreender o cuidado implica leituras dos contextos sociais em 
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diferentes dimensões: a dimensão cultural, quando nos referimos aos 

símbolos disponíveis nos diversos discursos de um povo; a dimensão 

social das instituições que regulam, (re)produzem e atualizam os 

significados desses símbolos, tais como famílias, religiões, seitas, escolas, 

universidades, instituições jurídicas e políticas; e, por fim, a dimensão da 

identidade subjetiva, relativa aos gêneros, aos discursos culturais e aos 

conteúdos simbólicos [envolvidos no cuidado]” [Grifo nosso] (Lyra et. al., 

2010, p.86) 

 

Portanto, o cuidado nesse modelo não é algo tão simples ou fácil de ser realizado 

porque depende do diálogo, afinidade, aproximação e comunicação entre as diversas 

instâncias ou atores envolvidos. Segundo Yasui (2010) 

“cuidar em saúde, significa pensar em uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento com o outro. Para 

olhar e ouvir o outro, é preciso reconhecê-lo como alguém que represente 

mais do que um mero objeto de intervenção (...), significa romper com 

uma racionalidade médica que instrumentaliza saberes e práticas 

hegemônicas centradas na doença, de caráter hospitalocêntrico, 

excessivamente farmacológico e de orientação biologizante, (...) cuidar é 

montar, tecer projetos de vida. É uma relação” (Yasui, 2010, p.120). 

 

Somado a isso, existe o fato de que o modelo de atenção psicossocial surgiu para 

o embate contra as forças que compõem o tão, e ainda vivo, modelo asilar o que confere 

um caráter constante – diário ou cotidiano – da Reforma Psiquiátrica.  
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De acordo com Tesser e Sousa (2012) o modelo da atenção psicossocial origina-

se para a crítica “à exclusão social, à violência, à estigmatização, à medicalização, à 

cronificação dos sofrimentos e à normalização dos comportamentos presentes na 

abordagem psiquiátrica-manicomial” (p.339). Caídos os muros do enclausuramento, 

abrem-se as portas para a saúde mental viver acontecimentos (vida em comunidade e 

família, por exemplo) que, embora negados no modelo asilar, estavam sempre presentes 

no cotidiano e na vida dos portadores de transtornos mentais severos.  

A atenção psicossocial contrapõe-se aos reducionismos tão comuns na forma de 

conceber o homem e a “loucura” nos modelos asilares e pensa a saúde mental articulada 

e comprometida com a coletividade e os atravessamentos sociais: “não é apenas o 

sujeito e sua dimensão de indivíduo que [participa do cotidiano institucional]; supõe-se 

que devem trabalhar também a família e o grupo social como agentes das mudanças 

buscadas” (Costa-Rosa, 2000, p. 154). Ela teoriza e produz uma saúde mental 

completamente diferente dos conformes hospitalocêntricos. Trata-se de um modo 

particular de pensar a produção de saúde e todos os processos que a envolvem.  

Nessa perspectiva, o modelo não é centrado ou restringido única e 

exclusivamente no indivíduo, no sujeito, e o conceito de saúde se amplia incorporando 

vários outros determinantes que não somente os biológicos e orgânicos. De acordo com 

Dimenstein Sales, Galvão e Severo (2010) “no que diz respeito (...) a atenção 

psicossocial (...) parte-se do entendimento de que saúde-doença resulta de processos 

sociais complexos, demanda uma abordagem interdisciplinar e intersetorial e a 

construção de uma diversidade de dispositivos territorializados de atenção e de cuidado” 

(p. 1212-1213).  

Nessa forma particular de pensar a saúde mental, o sujeito não se resume ao 

sofrimento, à doença. Diferente disso, os portadores de transtornos mentais severos são 
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pessoas destinadas ao convívio social, a vida com os “outros”, articulando com 

experiências e práticas sociais, sejam elas dentro ou fora dos contextos familiares. A 

beleza do cuidado na atenção psicossocial está na “formação de uma série de pontos de 

encontros, de trajetórias de cooperação, de simultaneidade de iniciativas e atores sociais 

envolvidos” (Amarante, 2007, p. 86). 

A família na atenção psicossocial sai do lugar que tradicionalmente ocupava, de 

passividade, indiferença e omissão, para uma forma de atuar que requer, sobretudo, 

comprometimento e ações direcionadas ao bem-estar psicossocial do portador de 

transtorno mentais. “A família passa a ser elemento de apoio, estratégico e fundamental 

para a consolidação da reforma psiquiátrica” (Rosa, 2011a, p.06).  

O cotidiano do dia-a-dia do lar, da moradia, da divisão de tarefas e trabalho; das 

ocupações, das trajetórias e caminhos, todos esses processos vividos em família 

potencializam e produzem ao portador de transtornos mentais meios para que eles 

operem seus cotidianos e suas vidas em direção a (re)inserção social e a autonomia, pois 

a “família é fundamental para a recuperação do indivíduo em sofrimento mental, 

justamente pelo fato de ela ser uma fonte de capitalização de forças que gera conforto, 

sensação de amparo e estabilidade (Pinho, Hernández & Kantorski, 2010, p. 107). 

Sobre a família no contexto da atenção psicossocial, (Dias, 2010, p. 01) ressalta 

ser ela coparticipe, por responder, também, diretamente pelas necessidades dos 

portadores de transtornos mentais severos, garantindo sua sobrevivência no cotidiano. 

Ainda naquele paradigma, a família “renasce” da solidão, do abandono e das 

consequências negativas ocasionadas pela desatenção e falta de apoio do Estado e passa 

a configurar os diversos circuitos que compõem as redes sociais e comunitárias de 

vivência e existência da “loucura”. A família “deixa de ser sombra” – margem das 

políticas públicas de saúde – e passa a ser mediadora potente de ação, promoção e 
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fortalecimento dos vínculos afetivos, político-sociais e emocionais de pessoas com 

transtornos mentais severos. 

Tais afirmações geram impactos importantes na própria instituição familiar, que 

passa a ser um agente disseminador das redes assistenciais, suporte para o indivíduo 

enfrentar as adversidades da vida, uma vez que a própria família é entendida como 

extensão dos laços afetivos, das crenças, costumes, “experiências e vínculos sociais dos 

portadores de transtornos mentais” (Pinho, Hernández & Kantorski, 2010, p. 104).  

Nesse sentido, com a Reforma Psiquiátrica, a ideia de “protagonismo” nas 

práticas e estratégias de cuidado de portadores de transtornos mentais severos tem 

posição bem definida na atenção psicossocial. De fato, a vivência da loucura no 

contexto familiar é importante por trazer benefícios diversos “principalmente quando 

falamos de pessoas com transtornos mentais graves e severos, com pouca autonomia, e 

que têm necessidades de apoios contínuos” (Ribeiro, Martins & Oliveira, 2009, p.134).  

Como sinalizado acima, a reforma psiquiátrica e a atenção psicossocial trazem à 

saúde mental formas particulares de entender ou compreender a família, pois, segundo 

Costa-Rosa (2000), a atenção psicossocial é caracterizada: 

“pela implicação subjetiva e sociocultural não somente do sujeito como 

também dos participantes e de todos os envolvidos no seu tratamento; por 

serviços multiprofissionais ou interprofissionais cujos espaços funcionem 

como mediadores da interlocução do sujeito com a sociedade; pela 

integralidade,  territorialidade e descentralizados desses serviços; e, por 

fim, por formas de tratamento que visem a desmedicalização e a 

desospitalização de pessoas com transtornos mentais” (p. 152-164). 
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Além disso, é importante sinalizar que o ambiente familiar pode proporcionar 

ajuda e apoio na reabilitação psicossocial do portador de transtornos mentais severos, 

uma vez que “o encontro do sujeito com o ambiente do cuidado familiar pode favorecer 

a melhora no seu estado de adaptação e (re)equilibrar os mecanismos processuais de 

enfrentamento ao estresse, angústia e pressão do cotidiano (Jorge & Pinto, 2010, p. 

343). Nesse trabalho, partimos da concepção de que a família é um lugar estratégico de 

cuidado por ocupar um “papel fundamental na constituição da subjetividade do 

indivíduo, considerando-se seu papel mediatizador da realidade social do sujeito” 

(Campregher, 2009, p.49).  

1.3 A família e o modelo asilar 
 

Diferente da perspectiva da atenção psicossocial, o modelo asilar de “tradição” 

manicomial, institucionalizante, pensava uma saúde em termos positivistas, 

reducionistas, objetivistas e excludentes (Cirilo & Filho, 2008; Navarini & Hirdes, 

2008). Esse modelo destituía o portador de transtorno mental do seu convívio sócio-

político-educacional e da família (Braz, 2011; Pimenta & Romagnoli, 2008; Colvero, 

Ide & Rolim, 2004), reduzia – por meio da prisão e do encarceramento – a 

potencialidade de vivência cultural, artística e criativa dos portadores de transtornos 

mentais severos. Sobre a realidade iatrogênica proporcionada pelos asilos, Dimenstein, 

Sales, Galvão e Severo (2010) comentam que: 

“a família era encarada como um fator adoecedor do qual o indivíduo 

adoecido deveria se proteger e se afastar para que a cura fosse alcançada. 

Além disso, a exclusão familiar do tratamento devia-se ao fato de ser 

vergonhoso socialmente ter um membro em sofrimento mental dentro de 

casa” (Dimenstein et al., 2010, p.1215). 
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Os portadores de transtornos mentais eram considerados incapacitados, 

destituídos de viverem socialmente (embora muitas vezes “jogados para fora” dos 

manicômios), limitados completamente por suas condições: marginalizados, “sem 

cura”, estigmatizados, doentes, incapazes de sonhar, desejar e agir em direção a uma 

vida articulada com outras possibilidades para existir. Modelo que “fundamentava-se no 

princípio da doença-cura, em uma organização de serviços estratificada e hierarquizada, 

com busca de remissão de sintomas” (Dimenstein et. al., 2010, p.1211). 

A lógica do modelo asilar  favorece o distanciamento do convívio familiar pelo 

“louco”. Suas técnicas, medidas, normas, regras e práticas retiram, da processualidade 

criativa e inovadora das pessoas, toda a potência necessária para a reinvenção, recriação 

e reconstrução de uma vida feliz, digna e alegre. O sistema asilar/hospitalocêntrico é 

limitado e seus aparatos institucionais refletem prática-ação destinados a excluir a 

loucura na e da sociedade. Nesse sistema, o hospital “psiquiátrico se aproxima muito 

das instituições carcerárias, correcionais, penitenciárias. Portanto, um sistema fundado 

na vigilância, no controle, na disciplina, (...) um sistema de punição e repressão” 

(Amarante, 2007, p. 61). 

Tradicionalmente, nesse paradigma, a família é entendida como cúmplice, um 

sistema que adoece ou um elemento patógeno (Pinho, Hernandéz & Kantorski, 2010), 

pois, ela é concebida como a origem das doenças; sem forças para atuar de outra forma 

(Dias, 2010), por que, assim como os portadores de transtornos mentais severos, a 

família é alienada de suas verdadeiras funções sociais, “fechada” (Campregher, 2009), 

por que não se articula, para fins de cuidado, com outros componentes sociais; 

“negligente”, por que se desresponsabiliza de quaisquer obrigações e deveres com a 

loucura e que, muito frequentemente, decidia por isolar, internar e excluir do convívio 
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familiar o portador de transtorno mental severo. Segundo Severo, Dimenstein, Cabral, 

Brito e Alverga (2009): 

“na saúde mental, esse modelo era sustentado pelas teorias psicológicas 

que responsabilizam a família pelo transtorno mental ou, mesmo, 

justificam o isolamento da loucura do convívio familiar para a proteção da 

sociedade e de outros membros da própria família” (Severo et al., 2009, p. 

71). 

 

A família aqui é mera expectadora, muitas vezes entendida como sendo a causa-

motriz das origens dos transtornos em seus componentes. Considerada “lugar natural da 

doença, [a família] é complementada por outro espaço, que deve reproduzir, como um 

microcosmo, a configuração específica do mundo patológico” [Grifo nosso] (Foucault, 

2008, p. 45).  

Deixado para trás no modelo asilar, os grupos familiares ocupam as mais 

diferentes e contraditórias funções, a saber: famílias da “ignorância” (aqui e ali 

entendidas como “desorganizadas” ou “desestruturadas”); famílias do cárcere 

(reprodutoras do isolamento e do descuido); famílias da privação (da camisa de força, 

do amordaçamento, dos grilhões e da prisão). Por tais considerações, o lugar da família 

não faz sentido e muitas vezes seu poder e suas decisões são entregues à tutela 

manicomial. No contexto manicomial, “as aproximações da família, quando existem, 

costumam ter caráter apenas pedagógico e assistencial” (Costa-Rosa, 2000, p. 152).  

Os asilos são totalitários quanto à forma de tratar e não dão aberturas possíveis 

para que outros agentes ou atores sociais participem desse processo. Além disso, não 

possuem redes, ligações, conexões ou ações dirigidas à integralidade. Sua atuação e 

existência estão voltadas para si mesmas, limitadas às práticas ultrapassadas – para não 
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dizer obsoletas – desumanas e repressoras. Não existe trato de outra ordem. A lógica 

demanda ausência familiar, consentida ou não por ela.  

O manicômio muitas vezes torna-se o lugar central para familiares e 

representantes deixarem os PTMS, pois “para lá enviará todos os seus problemáticos, na 

melhor das hipóteses para que sejam tratados e devolvidos como eram antes [ou piores] 

e em alguns casos para que fiquem alijados do convívio social” [Grifo nosso] (Costa-

Rosa, 2000, p. 161).  

Percebe-se que o cuidado em saúde mental é exercido das mais variadas 

maneiras. Tal variedade sugere implicações diferenciadas quanto ao lugar da família. 

Além disso, percebemos que há mudanças quanto a “qualidade” na participação familiar 

no processo de produção de cuidado em saúde mental. 

Hoje, mesmo sabendo que a família ocupa um lugar importante no que tange a 

produção de cuidado, ainda existem lugares onde o modelo asilar ou a cultura 

manicomial persistem. Receosos e intrigados com tais informações perguntamo-nos: 

como a família opera cuidados em saúde numa região carente de serviços e de outros 

equipamentos sociais importantes?  

Esse questionamento movimentou nossas curiosidades e estabeleceu um ponto 

de partida para a nossa pesquisa, além de motivar o resgate de informações 

relacionados(as) a temática no tópico a seguir. 

1.4 Produção de cuidado em saúde no contexto da zona rural 
 

Refletir sobre a produção de cuidado em saúde mental por familiares que moram 

em zonas rurais é o objetivo principal deste tópico. Inicialmente é importante situar o 

leitor a respeito de alguns pontos considerados essenciais: de que rural estamos falando? 

Quais seus conceitos? E quais as suas particularidades? Num primeiro momento, serão 
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debatidas algumas características sobre esse contexto em termos de atualidade e, logo 

em seguida, a noção de cuidado que norteia esta pesquisa. 

A zona rural do alto sertão nordestino é um lugar identificado por 

particularidades climáticas que a diferencia de outras regiões do Brasil. Apresenta clima 

extremamente seco e temperaturas desérticas, habitada geralmente por famílias em 

situação de vulnerabilidade social e econômica. É também um território onde as ações 

de saúde são precárias quando comparadas às cidades. Contudo, é um lugar que 

comporta riquezas culturais que a constitui como um campo de atividades que vão além 

da produção agrícola ou dos simples trabalhos ligados ao manejo da roça ou da terra. 

Ainda assim, não teria sentido uma zona rural destituída do terreno, do terraço ou do 

terreiro, pois, são esses espaços que a caracterizam e onde as famílias imprimem suas 

estratégias face às limitações advindas do clima e da pouca infraestrutura de saúde, 

acontecimentos tão comuns nas regiões rurais do alto sertão paraibano.  

Por ter localização distante dos centros ou das “ruas” (como chamadas as 

cidades no alto sertão nordestino), a zona rural das cidades do alto sertão paraibano 

possuem baixa densidade populacional, e uma das suas características é a não 

linearidade na localização das habitações, informação que desafiará ainda mais as 

possíveis, e, futuras, ações de saúde mental destinadas a essas regiões. A construção de 

casas, vilarejos e comunidades nessas regiões muitas vezes respeitam histórias de 

ocupações familiares acontecidas há centenas de anos.  A cada geração, as famílias 

habitam e modificam os diferenciados espaços, dando à paisagem rural contornos 

diversificados e formas de organização coletiva/territorial próprios ao local, conferindo 

transformações gradativas sobre o campo e a terra: “o uso da terra é uma forma básica 

com a qual os homens se territorializam, desenvolvem atividades econômicas, 

implantam estruturas e sistemas de fixação” (Heidrich, 2010, p.30). 
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É na terra que o homem do campo se identifica, pois por meio dele se alcança o 

conceito mais simples daquilo que vem a ser “zona rural”. Medeiros (2011) sustenta a 

base para considerá-la como tudo aquilo que pertence ou tem relação como o campo; é 

tudo que se liga ao agrícola. Melhor dizendo, pode ser entendido como uma zona 

geográfica localizada fora dos perímetros urbanos ou suburbanos das grandes cidades 

onde as atividades agrícolas são intensas. Por fim, o rural é entendido como uma “zona 

onde se situam pequenas cidades de vilegiatura que não as de praia” (Medeiros, 2011, p. 

59). 

No contexto do alto sertão nordestino, a terra e o clima possuem valores 

incomensuráveis. Se não existe “tempo bom”, se a chuva não vem, ou a “terra não é 

boa”, a produção de quaisquer insumos agrícolas estará afetada e as famílias que dali se 

sustentam são obrigadas a diversificar culturas e meios para sobreviver diante das 

próprias limitações geoclimáticas da região. Frente a essas adversidades e às demandas 

da modernidade que a cada dia implementam e implantam formas variadas de viver, a  

zona rural passou a ser vista, nos últimos anos, como um espaço habitado por uma 

diversidade de novos personagens, deixando de ser uma simples (e somente) região 

rural: com casas e terras cercadas por arames farpados, muros de pedras ou cercas de 

madeira tirados da roça, para ser um território que abriga um cotidiano mesclado por 

diferentes formas de produção e de produzir onde a arte de ser e fazer são 

potencializados pela presença da urbanização. 

 Deixou de ser um lugar homogêneo – se é que essa homogeneidade existiu – e 

incorporou acontecimentos que redirecionaram, cotidianamente, as formas com que é 

concebida. Segundo Seabra (2011), a geração de eletricidade, a construção de pontes e 

outras obras de infraestrutura estão chegando cada vez mais às zonas dos “sítios”, 

quebrando a homogeneidade das paisagens (antes constituídas por pequenas vegetações 
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e matas) e contribuindo para que elas se tornem mais heterogêneas e mais ricas. Além 

de identificada com o agrícola ou o campo, a zona rural aproxima-se cada vez mais dos 

benefícios advindos de suas relações com a zona urbana. De acordo com Neto, 

Nardoque e Moreira (2010), embora apresente características próprias: 

“o rural não é o locus amenus e, tampouco, o fugere urbem, tendo em vista 

que é marcado por conflitos sociais, diferentes estilos de vida, está sujeito 

aos efeitos de uma economia capitalista, além de outros fatores igualmente 

atuantes no urbano. Aliás, o rural dialoga com o urbano, por meio das 

partilhas culturais promovidas pela população, da convergência de 

determinados interesses políticos dos atores sociais em cena e das trocas 

econômicas que se operam” (Neto, Nardoque & Moreira, 2010, p. 14).  

 

A zona rural está marcada por uma mescla de acontecimentos que a diferem da 

forma com que era entendida há tempos atrás. Não deixou de lado suas tradições e 

costumes, mas passou a reorganizá-los em função das contribuições e influências 

citadinas. Hoje é percebida “como um espaço híbrido, que apresenta um complexo jogo 

de inter-relações com agentes naturais e sociais e uma grande diversidade e dinamismo” 

(Marafon, 2011, p. 158), o que confere às famílias e demais moradores dessas 

localidades maiores e melhores possibilidades de conexões com regiões “fora” do 

circuito do campo.  

A composição “rural-urbano” é uma realidade e as famílias moradoras operam 

seus cotidianos, histórias, trajetos, gastronomia, religião, comportamentos, cultura, 

política e produção de saúde compostas a estilos de vidas mais enriquecidos 

socioculturalmente. Queremos dizer que tal composição é rica quando o assunto é 

produção de cuidados. 
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As determinações que caracterizam as zonas rurais hoje ultrapassam o 

pensamento antiquado de que tal região é constituída única e exclusivamente por ser um 

espaço que se localiza fora do circuito urbano de vida. Com as atuais transformações 

acontecidas em territórios que compreendem as regiões rurais, alguns autores como 

Rosa e Ferreira (2010) chamam a atenção para o surgimento:  

“no plano teórico de uma série de denominações acerca desse rural: 

“novos atores sociais no campo”, “renascimento da ruralidade”, “novo 

rural” e a noção de continuidade entre um espaço e outro ... esse  

‘continuum’ rural-urbano significa que não existem diferenças 

fundamentais nos modos de vida, na organização social e na cultura, 

determinados por suas vinculações sociais” (Rosa & Ferreira, 2010, p. 

190-195). 

 

Atravessados pela noção de continuidade, os familiares que vivem na zona rural 

do alto sertão paraibano expandem cada vez mais seus enlaces com alguns dispositivos 

oferecidos pelas cidades, tais como supermercados, feiras, açougues, instituições de 

saúde, creches, escolas, farmácias, lojas de varejo, serviços sociais, além de programas 

de geração de renda destinados a absorver artesanato advindo dessas famílias.  

Podemos afirmar, com base em Locatel (2010), que a reciprocidade de 

influências entre as zonas rurais e urbanas contextualizam a realidade dessas duas 

regiões, pois “na atualidade, no caso das pequenas cidades, existe uma influência muito 

grande das atividades rurais na organização e na dinâmica dos espaços urbanos” (p.127) 

e uma das consequências disso é que as zonas rurais deixam de ser entendidas como 

ilhas isoladas e passam a integrar o cotidiano das cidades ou dos pequenos municípios. 

As zonas rurais deixaram de ser “marginalizadas”, esquecidas ou descontextualizadas 
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das cidades ou deslocadas delas e isso precisa ser considerado nas novas ou renovadas 

políticas públicas de saúde.  

As zonas rurais do alto sertão paraibano são entendidas como territórios 

potencialmente complexos sociocultural-geograficamente e, ao mesmo tempo, 

desafiantes, pois, apesar de estarem “equipados” com dispositivos citadinos 

(mencionados no parágrafo anterior), possuem especificidades na forma de conceber a 

vida e suas relações com a loucura. Veremos em nossas discussões que essas relações 

oscilam desde as mais criativas e potentes (relações que favorecem a reconstrução de 

vida social dos portadores de transtornos mentais) aquelas que põem em “xeque” a 

cidadania dessas pessoas.  

Influenciada constantemente pelos movimentos da zona urbana, as zonas rurais 

do alto sertão paraibano, aos poucos ganham, em algumas localidades, contornos ou 

aparências urbanizadas. Tal fenômeno é denominado por alguns autores de “urbanidade 

rural” (Toledo, Giatti & Pelicioni, 2008, p.176). O acontecimento dessa “contradição” 

implica na coexistência do passado e do presente no cotidiano de vida das pessoas 

residentes das zonas rurais: o fogão a lenha e a gás, a antena parabólica ou digital, o 

carro de boi e o veículo motorizado, o uso do cavalo e a presença das motocicletas, o 

uso de potes de barro e o armazenamento de água em cisternas e dispositivos mais 

modernos, as autovias asfaltadas e as estradas ou ruas de pedra batida ou de barro, a 

alvenaria e o uso de taipa ou barro nas construções, enfim, o encontro do novo com o 

“tradicional” engendram linhas de acontecimentos para uma vida mais complexa. No 

plano da saúde mental, as linhas de acontecimentos explicadas pela coexistência do 

“novo” com o “tradicional” implicam em formas variadas e diversas de se entender a 

“loucura” o que, consequentemente, influencia nas práticas ligadas a promoção de 

saúde. 
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Em estudo sobre as transformações acontecidas nos espaços rurais na atualidade, 

Teixeira e Lages (2010) chamam a atenção para o fato de que as modificações na zona 

rural vão além daquilo apresentado até o momento. No pensamento dos autores, tal 

região pode ser mais bem designada por “espaços rurais”, pois é nesse contexto 

pluralizado que coexistem estruturas agrárias e níveis tecnológicos diferenciados. De 

um lado as mais “primitivas” formas de praticar agricultura, e de outro o uso das 

técnicas mais modernas do mundo contemporâneo para tais fins. Os espaços rurais são 

diversificados quanto à produção agrícola, dinâmicos socialmente e em permanente 

mutação. Eles são polifuncionais, enraízam-se nas múltiplas esferas de funcionamento 

das cidades e isso nos mostra que “a imagem do rural associado e confundido somente à 

imagem do agrícola não mais se aplica hoje em dia” (p.454). Tais acontecimentos são 

reais no alto sertão paraibano, com mesma intensidade e frequência, considerando que 

as especificidades das cidades rurais dessa região são únicas e singulares, apesar de 

parecidas ou iguais. 

Segundo Droulers (2011) o campo, mesmo enriquecido pela relação com as 

cidades, adaptam-se aos poucos aos repertórios de vida citadinos, considerando que a 

identidade das zonas rurais não será subscrita aos atravessamentos das zonas urbanas. 

Há complementação na coexistência desses dois territórios, apesar dos conflitos ou 

tensões provocadas por esse encontro. Há o acontecimento do “novo” ou das novas 

formas de pensar o campo apesar das famílias da zona rural do alto sertão paraibano 

ainda estarem atravessadas pelo tradicionalismo (na cultura, nos costumes e religião), 

bem como, na forma de criar e conceber a vida.  

Tamanha capacidade de reajuste, absorção ou de recriação dos costumes, hábitos 

e tradições atribuídas aos familiares rurais pode ser explicada pelo conceito de “novas 

ruralidades”. Segundo Medeiros (2011) “nesse tipo de acontecimento está expressa a 
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capacidade destes sujeitos de se adaptarem às novas condições resultantes das 

influências externas. É um modo de ser e de viver mediado pelo território e pela 

cultura” (p.61). 

As ruralidades se confirmam a partir da adaptação das famílias à chegada de 

novas formas de “saberes” advindos das cidades nos contextos rurais. Tal fenômeno 

enriquece os repertórios destinados à produção de saúde e cuidado de famílias 

residentes nessas regiões, pois, as ruralidades propiciam a criação de novos meios, 

diferenciadas estratégias ou instrumentos para aqueles fins. No que tange as famílias da 

zona rural do sertão paraibano, as ruralidades produzem tessituras das mais diversas 

possíveis quando o assunto é cuidado em saúde mental. Artesanalmente, fundamentados 

em conhecimentos tradicionais complementados pelo saber técnico, os familiares 

constroem conceitos de saúde e de cuidado dos mais diferenciados possíveis e isso 

veremos em nossas discussões. 

Apesar da aproximação rural-urbano acontecer cotidianamente na vida das 

famílias que lá residem “ainda existem disparidades sinalizadas por importantes 

limitações de acesso aos serviços de saúde no campo, bem como uma situação 

deficiente de saneamento ambiental nessas regiões” (Carneiro et al., 2008, p. 758), o 

que traz significantes diferenças entre a zona rural e a cidade no que tange os 

determinantes de saúde nessas localidades. 

Atualmente a zona rural é um lugar caracterizado por seu “hibridismo”, o que 

confere múltiplas funções dentro do corpo geopolíticoeconômico das grandes, médias e 

principalmente pequenas cidades. Contudo, como dito na abertura deste capítulo, ainda 

é um espaço que reserva taxas lastimáveis de pobreza, de baixos níveis de escolaridade 

e baixa assistência e atenção do poder público para assuntos ligados à saúde e  

desenvolvimento social.  
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Aproximados à realidade das zonas rurais do alto sertão paraibano Pignatti e 

Castro (2008) destacam que as necessidades básicas de nutrição, de políticas, estruturas 

ou infraestrutura, dentre outros, anunciam a existência de uma região ainda carente, 

muito mais do que a cidade, de atenção e cuidado por parte dos gestores municipais, 

estaduais e federais. Outros estudos corroboram com tais afirmativas e sinalizam que as 

zonas rurais enfrentam, ainda hoje, problemas relacionados à assistência ou atenção de 

qualidade em saúde (Nóbrega, Souto, Galvão, Ceballos & Palmier, 2009; Carneiro et. 

al., 2008; Gómez, 2006; Penna, 2006; Kassouf, 2005; Levigard & Rozemberg, 2004). 

Com vistas a minorar tais afetações, o Governo Federal vem desenvolvendo, ao 

longo dos últimos anos, políticas e programas ligados à pobreza, alimentação e 

infraestrutura nas linhas territoriais que compreendem as zonas rurais do alto sertão 

nordestino. Tais investimentos são destaques nos estudos de Hespanhol (2010): 

“do ponto de vista operacional, tem havido mais recentemente a 

incorporação e/ou a consolidação de alguns princípios relevantes nas 

políticas públicas, tais como: o envolvimento e a crescente participação de 

vários ministérios e de representantes de várias organizações da sociedade 

civil, na formulação, discussão e implementações de ações e a tendência 

de se integrar as ações em termos operacionais (ministérios e secretarias), 

de escala territorial (município ou conjunto desses territórios), bem como 

de possibilitar o acesso aos direitos sociais e à infraestrutura [por 

familiares das regiões rurais]” [Grifo nosso] (Hespanhol, 2010, p.574)  

 

No âmbito das políticas agrárias, o programa nacional de fortalecimento da 

agricultura familiar (PRONAF), implementado nas zonas rurais do Brasil a partir de 

2003 pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), merece destaque. No âmbito 
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do Ministério da Saúde, mais precisamente no Sistema Único de Saúde, destacamos o 

relatório da última Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial acontecida no 

ano de 2010 e a política nacional de saúde integral do campo e da floresta (PNSICF), 

instituída em Dezembro de 2011. Essas políticas e programas trazem diretrizes 

objetivadas a pensar o desenvolvimento social e econômico, bem como, o de fortalecer 

as ações relacionadas ao cuidado em saúde mental no campo e nas regiões 

geograficamente isoladas das cidades. Além disso, cabe pontuar a evolução dos 

indicadores de cobertura da rede de atenção psicossocial no país, com destaque para o 

Estado da Paraíba que possui os melhores índices de cobertura de CAPS (1,27 por 

100.000 habitantes) (Brasil, 2012, p. 07). 

As linhas de créditos oferecidas pelo programa nacional de fortalecimento da 

agricultura familiar ajudam milhões de famílias das zonas rurais em todo o Brasil e no 

campo do alto sertão paraibano as afetações positivas advindas desses programas 

acontecem a passos lentos apesar de sabermos que os benefícios são vários, a saber: 

melhor participação das famílias na produtividade agrícola e comercial nas regiões onde 

moram, acesso a instrumentos ou máquinas que ajudam na plantação e colheita de 

insumos, acesso a infraestruturas hídricas mais modernas e eficientes, bem como, acesso 

por jovens e mulheres a linhas de créditos rurais que viabilizem melhores condições de 

manejo da terra objetivando melhor participação desses personagens na produção e 

comercialização, com as cidades, de variados gêneros alimentícios.  

Cabe sinalizar, também, que os benefícios conjuntos advindos do PRONAF, da 

PNSICF e do crescente índice de cobertura dos CAPS melhoram a qualidade de vida 

das famílias, pois impactam diretamente na saúde e autonomia financeira desses 

personagens, possibilitando que elas tenham acesso à cultura, conhecimento e educação 

para além dos limites das zonas rurais. No que tange o Estado da Paraíba, mais 
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precisamente a zona rural do alto sertão paraibano, vale destacar que, apesar da 

quantidade em números de serviços substitutivos disponíveis ser um dos maiores do 

país, ainda encontramos famílias desprovidas de suporte, cuidado e apoio em saúde 

mental; ainda encontramos famílias inalcançadas pelos programas aqui lembrados o que 

impactua negativamente para a concretização das ações e diretrizes sinalizadas no 

decorrer desse capítulo. 

Ainda no plano do desenvolvimento social e da saúde, outros programas 

voltados para melhoria da qualidade de vida e da saúde das populações rurais foram 

instituídos mais recentemente. Um exemplo é o Programa “Terra Forte” do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, criado em Fevereiro de 2013, que tem por objetivo 

incentivar a produção agrícola das zonas rurais de “(...) famílias de trabalhadores rurais 

em projetos de assentamento criados ou reconhecidos pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA)” (Ministério da Saúde, 2013). Os impactos 

positivos no cotidiano das famílias após implantação desse programa corroboram para o 

fortalecimento daqueles já mencionados e apresentados pelo PRONAF.  

O destaque dado aos programas do Ministério de Desenvolvimento Agrário, 

neste ponto de capítulo, servem-nos para entender que as famílias das zonas rurais do 

alto sertão paraibano são atravessadas por determinantes econômicos, sociais, culturais, 

geográfico, climáticos e da saúde dos mais complexos possíveis e que para lidar com 

esse cenário tão instável e desafiador precisamos lembrar que existem políticas, 

diretrizes, programas e meios que ajudam a família a operar eficazmente esses e outros 

determinantes. Entendemos também que a saúde mental nessas localidades jamais irá 

acontecer para uma rede de suporte eficiente se desconsiderarmos as especificidades das 

complexidades inerentes a essas regiões.      
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 Tais informações e entendimentos serviram de base para discussões realizadas 

em Conferências de Saúde Mental acontecidas nos últimos anos, o resultado disso foi a 

criação de relatórios dirigidos ao cumprimento imediato das ações da atenção 

psicossocial nos campos e florestas. Dentre outros ordenamentos sugeridos pela última 

Conferência de Saúde Mental Intersetorial ocorrida no ano de 2010, destacamos os 

seguintes: 

“implantar, em áreas urbanas e rurais, a partir da articulação do Ministério 

da Saúde, do Desenvolvimento Agrário e das Cidades, projetos de 

agricultura familiar com sustentabilidade ambiental voltados para famílias 

vinculadas à rede de saúde mental; criar comitê Intersetorial envolvendo 

associações urbanas e rurais que trabalhe proposições voltadas para a 

inclusão social das pessoas com transtornos mentais” (Sistema Único de 

Saúde, 2010, p.132). 

 

As políticas estão fortalecidas por estratégias que visam à articulação entre 

instâncias do poder público para a solução de problemas relacionados à saúde. Mais 

adiante será colocado que uma das características fundamentais para que o cuidado na 

atenção psicossocial aconteça são os vínculos sociopolíticos e institucionais que se 

estabelecem para esse fim. Tais articulações devem contemplar as necessidades ou 

determinantes/fatores importantes para que os processos relacionados aos cuidados em 

saúde mental aconteçam direcionados à socialização e/ou ressocialização dos portadores 

de transtornos mentais residentes em regiões isoladas, como as florestas ou zonas rurais 

de difícil acesso. 

Contribuindo para o fortalecimento das ações articuladas entre esferas do poder 

público dirigidas ao suporte de familiares no que tange a saúde mental em contextos 
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rurais, o Ministério da Saúde (2011) toma a frente para a efetivação de algumas 

responsabilidades: 

“na esfera Federal: fortalecer a intersetorialidade articulando com órgãos 

governamentais e não governamentais a inclusão de metas e prioridades 

referente às ações transversais prioritárias para a saúde dessas populações, 

em especial os ministérios do Desenvolvimento Agrário/INCRA, da 

Defesa, do Trabalho e Emprego, da Previdência, do Meio 

Ambiente/IBAMA, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da 

Educação, a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria 

Especial de Políticas para Mulheres, dentre outros; (...) na esfera Estadual: 

Viabilizar parcerias no setor público e também no setor privado para 

fortalecer as ações de saúde para essas populações; (...) na esfera 

Municipal: Viabilizar parcerias com o objetivo de fortalecer as ações de 

saúde para essas populações quando houver necessidade de 

complementaridade” (Ministério da Saúde, 2011, pp. 22-29). 

 

Os objetivos ou metas destacados acima são direcionados ao cumprimento dos 

princípios de integralidade, transversalidade, intersetorialidade e parceria, sinalizados 

pelo SUS, diretrizes importantes para a formalização do cuidado sob a ótica da atenção 

psicossocial. Sem tais princípios, o cuidado não acontece em plenitude.  As articulações 

destacadas acima nada mais são do que meios legais para que as populações das zonas 

rurais sejam assistidas nas suas diversidades, especificidades e nas mais variadas 

demandas relacionadas à saúde mental. Além disso, tais ordenamentos legais abrem 
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caminho para que os múltiplos agentes sociais promovam a criação de amplas redes de 

cuidados. 

Nesse contexto tensionado pela luta das famílias e esforços governamentais em 

direção à melhorias assistenciais em saúde, pensar a produção de cuidado sempre 

configurará em desafios a quaisquer operadores de saúde, uma vez que as 

especificidades históricas, vivenciais, políticas, dentre outras, implicam diretamente na 

forma com que os familiares produzem saúde e cuidado. Segundo Riquinho e Gerhardt 

(2011), nesse contexto tão rico culturalmente “a noção de cuidado em saúde requer de 

nós [um olhar voltado para essa] dimensão ampliada da compreensão das condições de 

vida, considerando a individualidade dos atores, sem perder de vista o coletivo, o meio 

social em que vivem” [Grifo nosso] (p.421).  

Os estudos de Nogueira e Mainbourg (2010) sinalizam que o uso da “natureza”, 

dos atravessamentos culturais, dos saberes populares “da terra”, de laços familiares 

firmes/coesos e de estratégias de produção de saúde baseada na fabricação artesanal de 

remédios fitoterápicos (a base de plantas) foram algumas das características que eles 

encontraram em pesquisa sobre cultura e processo saúde/doença com “povos” residentes 

de zonas rurais. O autor salienta que é por meio do conhecimento dessas práticas e das 

diversas formas ou maneiras de enfrentamento e cuidado a determinadas doenças que se 

sabe como acontecem as relações e as articulações dos familiares das zonas rurais com a 

própria natureza ou ambiente onde vivem.  

Mesmo num contexto extremamente “difícil”, ocasionado pelas vicissitudes do 

clima e da natureza, a família é portadora de conhecimentos que, corriqueiramente 

fogem – mas nem por isso são menos potentes – daquilo que tecnicamente as 

instituições ou os profissionais de saúde concebem como “certo” ou “errado” na prática 

de cuidado aos transtornos mentais. Riquinho (2009) concorda e observa que: 
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“a população, [os familiares], vem desenvolvendo movimentos, muitas 

vezes imperceptíveis, que, no entanto, compreendem experiências 

construídas a partir de suas lógicas de ação, as quais podem ser 

identificadas na existência de redes, no movimento e nas práticas 

cotidianas dos sujeitos. Portanto, torna-se necessário conhecer “as 

maneiras de fazer” desse coletivo, identificando as práticas relacionadas 

direta e indiretamente às suas experiências com a saúde e a doença” [Grifo 

nosso] (Riquinho, 2009, p.24). 

 

A compreensão de toda a “conjuntura” de acontecimentos que envolvem esse 

tipo particular de cuidado permitirá não somente a incorporação deles, mas, 

principalmente, contribuirá para a revisão futura das políticas de saúde mental voltadas 

às especificidades dessa população.  

No contexto atual da saúde as famílias são entendidas como um sistema social 

responsável por promover o contato entre o “doente” e os serviços de saúde (Bielemann 

et. al. 2009), um grupo formado por valores, crenças, conhecimentos e práticas de 

promoção de saúde (Borba, Schwartz & Kantorski, 2008), uma unidade de cuidado 

(Lavall, 2010) parceira e agente de transformação (Rabelo, 2008) e a principal 

provedora dos cuidados nos momentos de crise (Filho, Sousa, Parente & Martins, 2010) 

das pessoas com transtornos mentais severos. 

A família que cuida é entendida como uma instituição potente, capaz – ou não, 

dependendo das especificidades dos casos – de mobilizar as pessoas portadoras de 

transtornos mentais severos para as vivências culturais e sociais. A família porta 

informações que muitas vezes são inacessíveis ao serviço de referência e, por isso, 

torna-se importante incorporá-la a rede de atenção psicossocial, ou seja, precisa de 
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atenção, suporte e cuidados não menos diferentes daqueles oferecidos a seus membros 

pelos serviços de saúde. Vimos que com a reforma psiquiátrica, a participação familiar 

no contexto de cuidado e produção de saúde tomou corpo e se desenvolveu. Segundo 

Lavall (2010): 

“as informações fornecidas pela família sobre sua vivência cotidiana de 

cuidado com seu familiar “adoecido” poderá evidenciar potencialidades 

bem como transformações necessárias que contemplem as necessidades do 

usuário e de sua família para o cuidado em casa e no território” (Lavall, 

2010, p.15). 

 

A família da zona rural está em condições diferentes/desiguais de acessibilidade 

ao serviço de referência em saúde, caso comparado às famílias moradoras da zona 

urbana. É importante destacar que algumas famílias muitas vezes “se sentem culpadas, 

pela condição de seu membro, escondendo informações e práticas de cuidado, de sua 

rede familiar, social e de trabalho” (Braz, 2011, p. 04). Diante de tal informação, esse 

estudo entende que a família não ocupa lugar de “culpabilização” ou de “causa” pelo 

aparecimento dos transtornos mentais. 

Diferente dessa hipótese, “a família aqui adquire valor de visibilidade, sendo 

percebida tanto como sujeito que auxilia na construção dos cuidados, quanto 

potencializadora de recursos que promovam ações de saúde” (Lavall, 2010, p. 16).  Tal 

informação pode ser acrescida ou complementada pela ideia de que a família ocupa 

lugar recíproco no contexto da saúde mental e atenção psicossocial: ela tanto recebe 

quanto promove cuidados e a intensidade desse processo acontece de forma 

diferenciada de um lugar para outro, pois, devemos considerar a presença ou ausência 

de redes sociais de suporte, a presença ou ausência dos mais variados determinantes 
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sociais de saúde e a presença ou ausência de instituições de cuidado em saúde mental no 

território de referência dessas pessoas. 

Segundo Freitas (2010), no contexto da zona rural, usuários que não têm 

famílias ou que não usam o serviço de referência, que não trabalham ou não são 

reconhecidos por seus pares, que não possuem residência fixa ou moradia “ficam 

sujeitos às ‘caridades’ de certas instituições – muitas vezes religiosas, sobretudo a igreja 

católica – ou à benesse de particulares – políticos, mandatários, beatos, [vizinhos, 

amigos e outras pessoas que direta ou indiretamente possam fazer parte de sua rede de 

cuidados]” [Grifo nosso] (p. 72). 

Em estudo com mulheres agricultoras residentes em zonas rurais no sul do país, 

Thum, Ceolin, Borges & Herck (2011) sublinham a incidência do autocuidado e o 

relaciona à capacidade que os indivíduos possuem de desempenharem atividades em 

benefício próprio, a fim de manter a vida, a saúde e o bem estar. Os autores comentam, 

também, que essa é uma prática comum em regiões rurais e que ocorre, de forma geral, 

como maneira preventiva. Por fim, os autores comentam que os profissionais de saúde 

devem incorporar as informações advindas do saber popular a fim de ampliar as 

possibilidades terapêuticas destinadas aos usuários na garantia futura de trazer não 

somente saúde, como também, inserção sociocultural aos portadores de transtornos 

mentais severos.  

Já Morais, Rodrigues e Gerhardt (2008), em pesquisa na zona rural do Rio 

Grande do Sul, atentam para outros fatores determinantes na construção de estratégias e 

práticas de saúde, tanto por familiares quanto por usuários, a saber: a idade, a 

escolaridade, situação laboral e a distância de suas casas para os serviços de saúde. Os 

autores em análise comentam que quanto maior a faixa de idade das pessoas, maior será 

a vulnerabilidade delas frente aos atravessamentos da zona rural e dos transtornos 
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mentais, uma vez que com o tempo o processo de envelhecimento ocasionará limitações 

físicas nos idosos. Os autores discorrem sobre a escolarização dos usuários e diz ser ela 

fundamental, e que sua ausência provoca “deterioração” geral da saúde agravando ainda 

mais a situação tão delicada das famílias que residem na zona rural. Por fim, sinalizam 

que o trabalho – mesmo aqueles que já ganham algum benefício – é uma prática 

importante e comum por que [religa o sujeito à terra, as tradições, a seus costumes] a 

seu cotidiano, deixando de lado a inércia, o ócio improdutivo, a inatividade, decadência 

e desgraça.  

Constatou-se em estudo comparativo, feito na Espanha por Beltrán e Palancares 

(2002) que pessoas com transtornos psicóticos (esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e delirantes) – considerados nesse trabalho como de intensidade “severa” 

– são mais frequentes em famílias/usuários que residem na zona rural. Sabemos que este 

trabalho não tem pretensões de realizar comparações, contudo, é-nos pertinente fazer as 

seguintes interrogações: de que forma isso acontece na realidade brasileira? Melhor 

dizendo, como isso acontece no contexto da zona rural do alto sertão paraibano?  

A importância daquele estudo, mesmo que em outro contexto, e dessas 

interrogações, nos remetem aos problemas e objetivos reais desta pesquisa. Mesmo que 

a quantidade de pessoas com transtornos mentais severos residentes em zonas rurais no 

Brasil seja diferente daqueles apresentados em outros países, ainda sim, como os 

familiares residentes nessas regiões lidam com a questão? O foco não está reduzido ao 

portador de transtornos mentais severos ou nas diferentes incidências de transtornos 

psicóticos nas zonas rurais mundo afora e no Brasil e sim na forma com que os 

dispositivos de saúde irão operar cuidados para minorar sofrimentos e ampliar redes de 

cuidados a esses familiares, pois, é de nosso conhecimento que essas regiões ainda 

são/estão carentes da presença de serviços de saúde o que pode agravar ainda mais as 
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afetações negativas advindas dos transtornos mentais severos. Isso sim merece destaque 

e atenção. 

Na zona rural do alto sertão paraibano, a produção de saúde e cuidados são 

marcados por modos de existir ou viver que se diferem e muito das formas de vida 

urbana. A ausência local de serviços de saúde de alta complexidade, bem como de 

infraestrutura que comporte as “rápidas” demandas familiares de todas as ordens 

possíveis fomentam ainda mais novos questionamentos, algo que a presente pesquisa 

objetiva responder. Além disso, cabe salientar que “a população residente no campo 

[tem, em média, menor poder aquisitivo do que aqueles] residentes nas cidades”  [Grifo 

nosso] (Hespanhol, 2007, p. 271).   

A noção de cuidado desses familiares traz uma mescla de conceitos combinados 

à força e potência da cultura e da tradição dessas regiões. De acordo com Budó e Saupe 

(2005): 

“esta percepção do aspecto cultural se fundamenta no fato de que a 

formação cultural influencia muitos aspectos da vida das pessoas, 

interferindo fortemente na saúde e no cuidado. Esta influência se refere às 

crenças, comportamentos, percepções, emoções, linguagem, religião, 

alimentação, imagem corporal, atitudes frente à “doença”, à dor e outros 

‘desequilíbrios’.” (Budó & Saupe, 2005, p.182). 

 

A complexidade do cuidado em saúde nesses contextos remete a todos os 

atravessamentos da vida cotidiana e a uma gama de fatores/determinantes (já 

sinalizados nesse capítulo) que imperam variadas maneiras ou estratégias de praticar o 

cuidado em saúde mental: “o conceito de saúde depende da conjuntura social, 
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econômica e política, da época, do lugar; e dos diferentes valores individuais” (Scliar, 

2007, p. 30) e coletivos que esses atores estão imersos. 

No contexto da zona rural do alto sertão paraibano, a vida social familiar ligada 

à natureza e a sabedoria popular são determinantes na construção de conceitos e 

cuidados em saúde mental. Melhor dizendo, a forma com que os familiares conceituam 

os transtornos mentais implica diretamente na maneira como agem sobre ele e, vice-

versa, e os determinantes da cultura popular e da natureza (sabedoria popular, clima, 

localização territorial da cassa – geralmente isolada – e ofuscada por barreiras naturais 

como matas e geografias recortadas e o uso de remédios naturais)  são elementos fortes  

no cotidiano daquelas famílias e isso não quer que elas não são capazes de favorecer 

experiências recriadoras ou de contribuir para a reconstrução da vida de familiares 

portadores de transtornos mentais severos. 

 O cotidiano de quem mora na zona rural do alto sertão paraibano é marcado por 

linhas de tensões e lutas: a vulnerabilidade social, pobreza, a falta de saneamento 

básico, a ausência de rede de distribuição de água, dentre outros determinantes, são 

importantes quando se fala sobre qualidade de vida e de saúde nesses contextos e para 

os familiares a experiência diária dirigidas à sobrevivência ou autopreservação diante de 

tamanhos desafios nos sinalizam ser “um povo” potencialmente adaptado – e isso não 

quer dizer conformado – com as demandas ambientais. Confimando e complementando 

tais informações, Fernandes e Boehs (2011) afirmam que:  

“outros determinantes para a saúde das famílias rurais são: [a falta de] 

conhecimento de cuidados específicos, a acessibilidade limitada aos 

serviços de saúde, (...), valores de individualidade e ligação comunitária 

[enfraquecidos], falta de consistência na proteção legal e limitadas 

oportunidades econômicas (...) [podem incentivar] a agravação da situação 
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de saúde de indivíduos dentro das famílias” [Grifo nosso] (Fernandes & 

Boehs, 2011, p.808) 

 

Para Travassos e Viacava (2007), a falta de acessibilidade para o cuidado, tanto 

de familiares quanto de usuários, aos serviços de referência se dão, também, pelas 

grandes distâncias a serem percorridas, por dificuldades de transportes e a baixa renda 

dessas pessoas, coisas que implicam na falta de mobilidade e autonomia para se 

deslocarem.  

Já para Riquinho e Gerhardt (2010), a saúde e o cuidado resultam da influência 

da rede social e comunitária, da economia e da cultura refletidas nas características do 

contexto social. O autor diz também que conhecer os significados de saúde e doença é 

importante, pois a diversidade de conceitos, de situações e a riqueza das vivências que 

envolvem esse acontecimento variam entre as pessoas, famílias, grupos culturais e 

classes sociais.  

O fato de diferentes famílias viverem num mesmo contexto geográfico não quer 

dizer que elas apresentem as mesmas concepções acerca do que vem a ser um transtorno 

mental ou até mesmo cuidem da mesma forma, ou use os mesmos dispositivos, as 

mesmas estratégias, os mesmos enlaces sociais. Diferentes pertencimentos culturais 

sinalizam formas variadas de entender, de falar, de agir, de pensar, de articular, de 

inferir e de cuidar de pessoas com transtornos mentais. As diferenças potencializam a 

construção de redes de cuidado. 

Não há como pensar o cuidado em saúde na zona rural de maneira homogênea, 

melhor dizendo, desligada de acontecimentos sociais e culturais. Muitas vezes, o 

cuidado expressa-se de maneira inusitada: perto ou longe de rodovias, nas proximidades 

de açudes, nos entornos ou longe de postos de saúde (muitos deles desativados), ao lado 
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da roça, dentro de casa, nas ruas e ruelas de barro, dentro do chiqueiro, no pasto, nas 

capelas, nas escolinhas ou nos “grupos” escolares, no terreiro, no quintal, dentro e fora 

dos cercados. Coser cuidados nesse contexto é um processo que requer manejo 

diferenciado sobre as linhas estratégicas que compõem tal acontecimento.  

O cuidado, aqui, acontece mediado por panelas de barro, pela iluminação rústica, 

pelo trabalho artesanal da produção de vassouras de piaçava, por “merendas” ou almoço 

simples constituídos por legumes colhidos na própria roça ou comprados no mercadinho 

mais próximo. O cuidado em saúde mental na zona rural revela intensa produção de 

subjetividade, uma incrível capacidade de articulação, de vida e de poder das famílias 

para lidar com as adversidades dos transtornos mentais. Quanto mais amplos os laços 

sociais ou institucionais dos familiares, maiores possibilidades terão para articular saúde 

e cuidados aos portadores de transtornos mentais severos. No que concerne às redes de 

cuidado no contexto da zona rural, Pignatti, Barsaglini e Senna (2011) comentam:  

“o parentesco, a amizade e a identidade interligam as pessoas em relações 

de reciprocidade, por diversos motivos, em situações cotidianas, chamando 

a atenção para o papel dos vínculos para a manutenção da saúde. As redes 

de apoio se ampliam, no caso do cuidado com as doenças, e outras são 

estabelecidas para o acesso aos serviços de saúde” (Pignatti, Barsaglini & 

Senna, 2011, p.1469). 

A amplitude das redes e a qualidade das conexões sociais estabelecidas por 

familiares para o cuidado em saúde mental depende da forma com que esse contexto é 

organizado e pensado pelos responsáveis ou chefes de família e pela própria rede de 

suporte social: o cuidado deve ser operado considerando a articulação dos serviços ou 

instituições sociais e de saúde. Pensamos que os contatos com a zona urbana são de 

extrema importância, uma vez que é na “rua” onde os familiares irão encontrar formas 
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diferenciadas, complementares e adicionais para o cuidado dos portadores de 

transtornos mentais severos.  

Nesse capítulo vimos que a família é parte essencial na composição das políticas 

públicas de saúde mental. Trouxemos brevemente o conceito de família e alguns dos 

seus tipos mais conhecidos. Além disso, fizemos um apanhado histórico da família no 

contexto da Reforma Psiquiátrica, apontando alguns modelos acontecidos no mundo e 

potencializando seu lugar no modelo da atenção psicossocial brasileira em desfavor do 

modelo manicomial. Por fim, trouxemos a produção de cuidados em saúde no contexto 

da zona rural objetivando pensar o processo de saúde, mais especificamente o cuidado 

em saúde mental nessas regiões, a fim de futuramente discutirmos não somente essas 

práticas em si, como também as ações territoriais (de integralidade) da rede de atenção 

psicossocial de referência às populações do campo.    

A seguir, traremos o trajeto metodológico, com ênfase aos resultados obtidos nos 

dois momentos de pesquisa deste trabalho. 
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Capítulo 2  

A trajetória metodológica 
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O presente capítulo tem o objetivo de delinear os procedimentos metodológicos 

e apresentar os resultados desta pesquisa. Inicialmente “o terreno foi preparado” e 

lançamos mão da pesquisa qualitativa para concepção, reflexão e coleta de informações.  

A pesquisa foi estruturada em dois momentos: o primeiro compreendeu em um 

levantamento documental realizado num CAPS II da cidade de Cajazeiras-PB, 

referência da 9ª Regional de Saúde do Alto Sertão paraibano, e teve como meta mapear 

prontuários que sinalizaram o cumprimento dos dois critérios: 1) usuários que residem 

na zona rural e que tenham histórico de pelo menos uma internação psiquiátrica; 2) 

usuários que deixaram de fazer uso do serviço de referência de saúde mental (CAPS II) 

há pelo menos um ano. A organização e sistematização dos dados e das informações 

colhidas foram armazenadas em softwares como Microsoft Excel e o Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS).  

O segundo momento da pesquisa consistiu na realização de visitas domiciliares e 

entrevistas feitas com familiares de pessoas com transtornos mentais severos que 

residem na zona rural das cidades de Cajazeiras, Bom Jesus e Joca Claudino no alto 

sertão paraibano, (ver tabela 2). 

 

Tabela 2 

Etapas da pesquisa 

Etapa Objetivo(s) Local Participantes Procedimentos 

1 

Mapear usuários e 
familiares que 
cumprissem os 

critérios de 
inclusão. 

CAPS II cidade de 
Cajazeiras-PB. 

Inicialmente 4020 
prontuários foram 
pesquisados: 56 
compuseram o 

perfil inicial dos 
usuários.  

Levantamento 
Documental. 

2 
Geral e 

específicos do 
trabalho. 

Comunidades rurais 
das cidades de 

Cajazeiras, Bom Jesus 
e Joca Claudino (Alto 

Sertão paraibano). 

11 
Familiares de 

PTMS residentes 
de zonas rurais 

Visitas em 
domicílio e 

entrevistas semi-
estruturadas. Uso 

do diário de visitas 
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A opção pela pesquisa qualitativa se justifica por sua potencialidade 

metodológica para desmitificar as problemáticas e objetivos lançados na introdução 

desse trabalho. Segundo Minayo (2010), esse tipo de pesquisa: 

“é a que melhor se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos” (Minayo, 2010, p. 57). 

 

A pesquisa qualitativa proporcionou um “mergulho” nas vivências, nos 

acontecimentos, nos afazeres que atravessavam o cotidiano dos participantes 

(familiares) envolvidos nesse estudo. Neste tipo de abordagem tem-se na relação 

dialógica o ponto principal das articulações entre o pesquisador e as pessoas envolvidas 

nas vivências em campo.  

Investigação que trata o “agora” – o presente – com os afetos, pensamentos e 

intensidades de vidas familiares que, imersas na distância geográfica dos centros 

urbanos, representam pessoas constituídas por costumes e maneiras de inventar e 

reinventar o habitual com intensidade e potência. Tais aspectos designam um tipo de 

pesquisa comprometida com “os fenômenos, as experiências de vida, sentimentos, 

subjetividades, significados, simbolismos e percepções” (Turato, 2005, p. 05). 

O estudo também remete ao inevitável campo das novidades da linguagem e das 

invenções dos cotidianos familiares, coisas produzidas e vividas somente naquelas 

localidades. Nesse sentido, “o qualitativo refere-se, então, à possibilidade de recuperar 

as histórias dos movimentos [familiares] (...) percebida nas ações [da produção de 

saúde] que fazem diferença, que facultam a produção de sentidos outros, frente ao 
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hegemônico, para um futuro indeterminado [novo ou renovado]” [Grifo nosso] (Aguiar 

& Rocha, 2007, p. 03). 

Além disso, a pesquisa de cunho qualitativo também permite a imersão na 

complexidade da realidade social.  De acordo com Minayo (2010) esse tipo de pesquisa: 

“se fundamenta na busca de compreensão em profundidade dos valores, 

práticas, lógicas de ação, crença, hábitos e atitudes de grupos [familiares] e 

indivíduos sobre a saúde, a doença, as terapêuticas, as políticas, os 

programas e demais ações protagonizadas pelos serviços de saúde” [Grifo 

nosso] (Minayo, 2010, p. 75).  

 

A metodologia é firme porque exige consistência teórica e rígida, como também 

por demandar planejamento e prazos. Mas, ao mesmo tempo é flexível por acontecer 

cotidianamente em campo. Sua flexibilidade ajudou na escolha de instrumentos que 

atendessem nossas reais necessidades de operação e tempo.  

Como dito anteriormente, um dos recursos utilizados nessa pesquisa são as 

visitas domiciliares. Essa técnica permite ao pesquisador, mesmo que por pouco tempo, 

percorrer a vastidão das tradições familiares em suas formas mais originais de 

existência, possibilitando observar e entender o mundo e o cotidiano dos participantes 

sob a ótica deles próprios e a partir deles. Libera o investigador das amarras da 

neutralidade, da distância e da indiferença, atributos tão comuns em outros modos de 

fazer pesquisa e “constituem um instrumento facilitador na abordagem dos usuários e de 

suas famílias” (Reinaldo & Rocha, 2002, p. 01). 

A visita domiciliar busca uma aproximação “fina”, “próxima” e “estreita” com 

os participantes da pesquisa. Também proporciona a construção de relações dialógicas 

com os familiares e solicita do pesquisador um posicionamento livre para experenciar o 
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presente cotidiano no decorrer da coleta de informações. Além disso, complementam 

Medeiros, Pivetta e Mayer (2012), essa técnica auxilia ao profissional na identificação 

das necessidades (dos familiares em seus locais de moradia), na produção de vínculos 

sociais (mesmo que temporários) e no estímulo à construção de habilidades diversas 

relacionadas a autonomia dos familiares ou PTMS em relação à saúde.  

Na ocasião deste estudo, o método exigiu ação e permitiu a experenciação do 

“senso comum” familiar e todos os atravessamentos socioculturais, político, ético-

existenciais ligados direta ou indiretamente com questões referentes ao cuidado em 

saúde mental. Nessa perspectiva, “o senso comum como matéria-prima tem potencial 

transformador (...) que deve ser levado em conta, compreendido, avaliado e recuperado 

criticamente, uma vez que ele corresponde espontaneamente às condições reais de vida 

da população” (Minayo, 2010, p. 230). 

Os ditos populares, as rodas de conversas familiares, as artes, particularidades na 

forma de falar, de pensar, de articular a linguagem e o dia-a-dia, bem como as maneiras 

de lidar com o cotidiano da loucura e com todas as suas vicissitudes, os ritos religiosos, 

a fé, o apreço e o apego aos “santos milagreiros”, os caminhos percorridos, “pisados” e 

mapeados, as conexões, as redes e as ligações dos familiares e a comunidade, todas 

essas situações são acontecimentos importantes. Tais realidades familiares foram 

possíveis, mesmo que brevemente, de serem conhecidas por meio das visitas realizadas. 

Diante de tantas vivências e histórias, o uso do diário de campo foi inevitável. O 

instrumento surge como um “borrão” ou um “caderno” onde são escritas as impressões 

pessoais do pesquisador: pensamentos, ideias, frases, trechos de falas de usuários ou de 

profissionais que tenham “valor” e ligação com a pesquisa realizada. “O diário de 

campo nada mais é do que um caderninho, uma caderneta, ou um arquivo eletrônico no 
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qual escrevemos todas as informações que não fazem parte do material formal” (Minayo 

& Gomes, 2011, p. 71).  

No diário de campo ou “diário de visitas” são mapeadas as sutilezas das vidas 

familiares, os ditos não gravados e os afazeres do dia-a-dia. O registro de dúvidas, 

observações, reflexões, pensamentos e ideias são algumas de suas atribuições. Tê-lo à 

disposição ajuda no entendimento de algumas vivências sociais relacionadas com a 

produção de cuidado familiar, pois uma das prioridades desse recurso é o de “registrar 

as conversas informais, comportamentos, cerimoniais, festas, gestos, falas, hábitos, 

usos, costumes, celebrações e expressões que digam respeito ao tema da pesquisa” 

(Minayo, 2010, p. 194). 

A articulação entre as visitas domiciliares e os diários de campo serviu a essa 

investigação como suporte ao acontecimento das entrevistas. O modelo escolhido foi a 

entrevista semiestruturada por se encaixar perfeitamente às demandas deste trabalho, 

pois foi possível coletar informações que não seriam alcançadas de outra forma ou com 

outro método. Esse tipo de entrevista oportunizou flexibilidade nas perguntas e 

respostas de acordo com as particularidades de cada encontro. Diante de participantes 

sem escolaridade, esse tipo de entrevista permitiu o alcance de suas sabedorias.  

Para Minayo (2010) a entrevista semiestruturada é uma modalidade privilegiada 

de comunicação que difere apenas em grau da não estruturada, mas que obedece a um 

roteiro que é facilmente manuseado – principalmente pelos pesquisadores inexperientes 

com intuito de assegurar e responder as hipóteses e os pressupostos que norteiam a 

pesquisa. Esse roteiro busca/resgata um cotidiano de trajetos, condições materiais de 

vida e trabalho, educação, ocupação, dados sobre a situação de/da moradia; emprego, 

lazer, religiosidade e cultura dos participantes. Por várias vezes o roteiro desse estudo 
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foi pensado, revisto e revisado. Nossa preocupação centrava-se nos afetos e nas 

expectativas de respostas mobilizadas pelas perguntas.  

A intenção foi de proporcionar liberdade aos participantes para que articulassem 

respostas e pensamentos sempre quando interrogados, e jamais induzir quaisquer 

posicionamentos que venham a “contaminar” a veracidade das informações obtidas nos 

questionamentos. Aqui o ponto de vista do entrevistando possui valor incomensurável e 

as “várias narrativas possíveis advindas das entrevistas” (Minayo, 2010, p. 191). 

Depois das modificações ocorridas ao longo das orientações, o roteiro de 

entrevistas desta pesquisa ficou assim definido: 

 

1. Dados gerais dos familiares. 

1.1 - Município onde a família mora; 

1.2 - Número de membros da família; 

1.3 - Idade, sexo e quem são os “provedores” financeiros da família;  

1.4 - Data; 

1.5 - Local; 

2. Dados sobre a situação de moradia. 

2.1 - Há quanto tempo a família mora na zona rural; 

2.2 - Se a família sempre morou nessa localidade; 

2.2.1 - Se não morou, porque mudaram? 

2.3 - Como é a dinâmica semanal da família? “O que vocês fazem? A pessoa com 

transtornos mentais participa 

 dessas atividades?” 

2.4 - Ver situação física (estrutural) da moradia; 

3. Ocupação, trabalho e emprego. 



70 
 

3.1 - Falar sobre tipo de trabalho, ocupação e/ou emprego atual dos familiares 

cuidadores, qual? 

3.2 - Como é a divisão de tarefas em relação à pessoa com transtornos? 

3.3 - Quem faz o que? Qual o tempo disponibilizado a essa pessoa? 

4. Lazer, religiosidade e cultura familiar. 

4.1 - Com quem a família se relaciona? 

4.2 - Quais as instituições, cooperativas, sindicatos ou outro dispositivo que a família 

participa? O usuário acompanha? 

5. Família e cuidados em saúde mental. 

5.1 - Quando foi que ele adoeceu e como foi? 

5.2 - Quais as explicações que vocês têm pra isso? 

5.3 - Vocês acham que isso aconteceu por quê? 

5.4 - O que vocês fizeram depois que aconteceu? Ele ficou internado? Se sim, onde 

e por quanto tempo? 

5.5 - Ele não fez uso do serviço? Por quê? 

5.6 - Ele esta tomando medicação? Quem receita? Qual o remédio? 

5.7 - Já aconteceu dele entrar em crise? O que fizeram? 

5.8 - Com quem vocês contam para o cuidado dessa pessoa? 

5.9 - Quais as dificuldades de cuidado dessas pessoas longe da cidade? 

 

Tais questionamentos foram construídos para responder aos objetivos lançados 

na introdução deste trabalho, a saber: conhecer os modos de atenção em saúde mental 

por familiares de portadores de transtornos mentais severos residentes da zona rural do 

alto sertão paraibano; identificar as estratégias e recursos utilizados pelos familiares no 

cuidado ao portador de transtornos mentais que esta fora do serviço; Investigar os 



71 
 

fatores relacionados a não utilização dos serviços substitutivos pelos portadores de 

transtornos mentais severos e mapear as práticas de suporte à crise dados por esses 

familiares. 

2.1 O local e participantes da pesquisa 
 

A cidade de Cajazeiras está situada na região do Alto-Piranhas, sertão paraibano. 

Possui, de acordo com dados do IBGE (2010a), uma população de 58.446 habitantes e é 

polo de referência em Saúde Mental para 15 municípios globalizando (em média) uma 

população geral de 175.293 habitantes e possui área territorial de 526,28 km2. Ela é polo 

de referência da 9ª Regional de Saúde. Segundo o ultimo apanhado sobre o índice de 

desenvolvimento humano o IDH feito no Brasil, no ano de 2000, a cidade possui valor 

de 0,685. A economia da localidade é baseada principalmente no comércio varejista, 

prestação de serviços, nas atividades atacadistas, mercado imobiliário, mercados 

informais, produção de fiação e na produção autônoma de redes e tecidos; mercado 

voltado a agricultura e comercialização de bens alimentícios. 

Atualmente, o consórcio referente de Cajazeiras dispõe de um Centro de 

Atenção Psicossocial II (CAPS adulto) inaugurado há doze anos, o Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPSad) implementado em meados de 2006 (e 

que atualmente sobrevive precariamente), o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-

Juvenil (CAPSi) idealizado e projetado no ano de 2007 e inaugurado em Janeiro de 

2009, uma equipe de SAMU-192, uma equipe NASF, um Hospital Geral sem leito de 

atenção integral e dois serviços de residência terapêuticas masculina e feminina em 

processo de implantação. Todas as cidades que compõem tal consórcio devem ser 

assistidas por tais instituições. Vale salientar que o raio de alcance compreendido pela 

RAPS de referência chegava a 128 km.   
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A cidade de Bom Jesus-PB fica a 17,8 km da cidade de Cajazeiras-PB. Não 

possui – até o momento – equipamentos para atendimento e suporte de média ou alta 

complexidade em saúde. Possui poucos postos de saúde e quaisquer urgências 

psiquiátricas equipamentos de referência territorial são acionados, inclusive hospitais 

psiquiátricos da região. Possui área de 47,44 km2, índice geral de desenvolvimento 

humano 0,597 até o ano de 2010; população urbana e rural com 988 e 1.412 habitantes 

respectivamente (IBGE, 2010a). 

A cidade de Joca Claudino esta localizada a 64 km de Cajazeiras-PB. Possui 

área de 74,005 km2 e não possui nenhum dispositivo de atenção de média ou alta 

complexidade em saúde. Possui um posto de saúde na rua principal da cidade e outros 

poucos postos nas zonas rurais do município. Possui índice de desenvolvimento humano 

de 0,579 (considerado baixo) e população total de 2 615 habitantes, dos quais 1 775 são 

da zona rural (IBGE, 2010a).   

Além dessas cidades, outras doze cidades compõem o consórcio da 9ª Regional 

de Saúde paraibano, a saber: Bernadino Batista, Bonito de Santa Fé, Cachoeira dos 

Índios, Monte Horebe, Poço Dantas, Poço José de Moura, Santa Helena, São João Rio 

do Peixe, São José de Piranhas, Triunfo, Uiraúna e Carrapateira.   

A opção por todo este cenário de pesquisa deve-se ao fato do CAPS II e dos 

demais serviços substitutivos de Cajazeiras-PB serem centros de referências regionais 

estratégicas no cuidado e acolhimento às famílias e usuários portadores de transtornos 

mentais.  

Nenhum dos territórios mapeados (com exceção de São João Rio do Peixe e São 

José de Piranhas, cujos CAPS de porte I encontravam-se em período de implantação no 

momento da pesquisa) possui infraestrutura e/ou serviços de atenção psicossocial 

especializados. Até Outubro de 2001 a saúde mental nessa região não contava com 
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serviços substitutivos como os CAPS e as demandas estavam restritos às internações, 

isolamento e reclusão dos usuários com transtornos mentais na Clínica Santa Helena 

(hospital psiquiátrico localizado na cidade de Cajazeiras) cuja influência data desde 

1970. O hospital funciona sob a égide do modelo asilar e fortalece – a desfavor do que 

pensamos e defendemos nesse trabalho – o rompimento dos laços sociais, afetivos, 

psicossociais e familiares dos PTMS. 

Uma prática ainda existente na região e que propiciou a implantação dos 

serviços substitutivos a partir de 2001 é a transferência de usuários com transtornos 

mentais mais severos para hospitais psiquiátricos ou clínicas particulares de Campina 

Grande ou João Pessoa (ambas também no estado da Paraíba, localizadas em média 300 

a 475 km de distância, respectivamente), além de outras cidades localizadas no sertão 

cearense. 

Nessa oportunidade levamos requerimento (ver modelo em anexo) solicitando 

autorização para início de pesquisa ao Secretário Municipal de Saúde e ao coordenador 

do CAPS II. Prontamente aceita e entendida como sendo de importante valor pelo órgão 

responsável pela saúde do município e pela direção do serviço substitutivo iniciamos o 

levantamento documental nos “arquivos mortos” e “arquivos em situação de 

quarentena” do serviço substitutivo. No próximo capítulo verão que o “arquivo morto” 

armazena prontuários de usuários que deixaram de fazer uso do CAPS II por mais de 

um ano, já os arquivos “em quarentena” armazena prontuários de usuários que deixaram 

o serviço por até no máximo um ano. 

Tal pesquisa ocorreu num período onde o serviço passava por algumas 

“transformações” em seu corpo profissional. Em pouco tempo houve mudanças na 

chefia da saúde municipal e muitos profissionais entraram, ao mesmo tempo em que 

vários outros saíram do CAPS II, questão muito comum em serviços onde boa parte dos 
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profissionais estão em situação de contrato temporário ou exercendo função em “cargos 

de confiança” do gestor municipal e/ou do secretário da gestão corrente.  

A seguir, apresentaremos os resultados bem como as discussões obtidas nos dois 

momentos de pesquisa deste trabalho. 
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No primeiro momento da pesquisa foram eleitos os seguintes critérios para 

inclusão dos participantes: 1) usuários que residem na zona rural e que tenham histórico 

de pelo menos uma internação psiquiátrica; 2) usuários que deixaram de fazer uso do 

serviço de referência de saúde mental (CAPS II) há pelo menos um ano. A coleta de 

dados foi realizada de novembro de 2011 a meados de janeiro de 2012, diariamente, nos 

horários de funcionamento do CAPS II. Tal serviço não possui grupos com familiares 

ou quaisquer outros grupos de atenção psicossocial. Até janeiro de 2012 possuía em 

média 1.151 usuários em condição não intensiva de cuidados (ver tabela 3); 37 em 

condições semi-intensivas e 45 usuários em condições intensivas de cuidado.  

     
  Tabela 3 

         Usuários “ativos” do CAPS II até Janeiro de 2012. 

 Município de 
residência 

Número de usuários referentes 
Bernadino Batista 11 
Bom Jesus 13 
Bonito de Santa Fé 17 
Cachoeira dos Índios 33 
Cajazeiras 807 
Carrapateira - 
Monte Horebe 23 
Poço Dantas 2 
Poço José de Moura 20 
Santa Helena 18 
Joca Claudino 10 
São João Rio do Peixe 87 
São José de Piranhas 69 
Triunfo 35 
Uiraúna 5 
Total 1151 

            Fonte: Prontuários Digitais/ CAPS II – Cajazeiras-PB 

  

Vale salientar que, apesar dos cuidados diários dados pela equipe, o 

encaminhamento pelo serviço ou por decisão familiar do portador de transtorno mental 
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severo à internação psiquiátrica durante 45 dias na Clínica Santa Helena (Hospital 

Psiquiátrico da Região) é corriqueiro. É importante pontuar que, desde sua inauguração 

até janeiro de 2012, 3.707 usuários passaram pelo serviço. Desse montante, 2.777 são 

moradores de Zonas urbanas e 930 são residentes de Zonas rurais, (ver tabela 4).  

Outra informação é a frequência de uso do serviço por municípios durante os 11 

primeiros anos de existência CAPS II. Percebe-se que a cidade de Cajazeiras possui o 

maior índice de uso do serviço (2.987 pessoas, 80,5%), enquanto que os outros 

municípios serviram-se muito menos que a cidade referência.  

 
Tabela 4 

 Usuários que deixaram o CAPS II de 2001 a Janeiro de 2012. 

Fonte: “Arquivo morto” de prontuários inativos do CAPS II/Cajazeiras-PB. 
 

O número total de usuários que deixaram o serviço de 2001 a 2012 corresponde 

àqueles que ultrapassaram um ano sem quaisquer contatos com o CAPS II, embora 

saibamos que o índice de “pessoas que deixam o serviço e voltam ou voltaram é baixo 

... depois de muito tempo que deixaram o serviço, até eu me pergunto como eles 

Município de Moradia Morador da Zona 
Urbana 

Morador da Zona Rural Total Geral de pessoas 
que deixaram de usar o 

serviço 
Bernadino Batista 3 8 11 
Bom Jesus 20 21 41 
Bonito de Santa Fé 27 20 47 
Cachoeira dos índios 31 61 92 
Cajazeiras 2433 554 2987 
Carrapateira - - - 
Joca Claudino 11 12 23 
Monte Horebe 14 15 29 
Poço Dantas 1 7 8 
Poço José de Moura 15 17 32 
Santa Helena 22 27 49 
São João Rio do Peixe 108 89 197 
São José de Piranhas 54 57 111 
Triunfo 28 42 70 
Uiraúna 10 0 10 

Total 2777 930 3707 
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cuidaram dos usuários?” comenta Agente Administrativo que trabalha há 11 anos na 

instituição. Paralela a essa informação, dados preliminares (ver tabela 5) nos indicaram 

que 313 usuários estão em situação de “quarentena”: pessoas que deixaram de fazer uso 

do serviço por até um ano e que “podem voltar a qualquer hora, caso contrário, seus 

prontuários são encaminhados para arquivo morto” comenta funcionário responsável 

pela organização das informações e dos prontuários do CAPS II. Daquele montante, 213 

usuários residem na zona urbana e 100 moram na zona rural.  

 
Tabela 5 

Usuários em situação de quarentena até Janeiro de 2012. 

         Município de Moradia 
Morador da Zona 

Urbana 
Morador da Zona Rural 

Total Geral de pessoas 
que deixaram o serviço 

Bernadino Batista 1 1 2 
Bom Jesus 1 1 2 
Bonito de Santa Fé - 3 3 
Cachoeira dos índios - 9 9 
Cajazeiras 187 52 239 
Joca Claudino - 2 2 
Monte Horebe 5 3 8 
Poço Dantas - - - 
Poço José de Moura 3 1 4 
Santa Helena 2 3 5 
São João Rio do Peixe 10 11 21 
São José de Piranhas 3 7 10 
Triunfo 1 7 8 
Uiraúna - - - 
Total 213 100 313 
Fonte: Arquivos de prontuários ativos CAPS II/ Cajazeiras-PB (C.N.E.S. 2504715). 

 
 
 

A necessidade de saber acerca das internações psiquiátricas e a frequência do 

processo entre usuários atrasou a investigação, pois muitos prontuários apresentaram 

rasuras, omissões de informações gerais ou de evolução dos mesmos o que indicou falta 

de organização e de sistematização das informações dos prontuários. Além disso, as 
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grafias ilegíveis ou sem compreensão representaram outro obstáculo a ser superado. 

Prontuários nessas condições foram desconsiderados. 

Os prontuários foram pesquisados nos arquivos ditos “mortos” (usuários que 

deixaram o serviço por um ou mais anos) e aqueles denominados de “quarentena” 

(usuários que deixaram o serviço por seis meses a um ano). Não existia um arquivo 

reservado somente à usuários que deixaram o serviço há pelo menos um ano, por isso 

nossas buscas focaram essas duas “categorias” de prontuários por ali, misturados aos 

outros, conter usuários que cumprissem nossos critérios. Esses usuários foram 

selecionados e mapeados.  

As tabelas 4 e 5 identificam inicialmente 4.020 prontuários de 2001 até meados 

de janeiro de 2012, entre usuários residentes da zona urbana e rural. Daquele montante, 

1.030 prontuários eram de usuários que residiam em zonas rurais. Desse total, 144 

deixaram de usar o CAPS II há pelo menos um ano. O número deveria ser maior se não 

fossem as rasuras, falta de informações e a grafia ilegível nos prontuários.  

Para obter as informações sobre internação, aplicamos os critérios de seleção de 

participantes e cruzamos os dados desses prontuários com dados obtidos pelo Hospital 

Clínica Santa Helena. Até o momento da recusa dessa instituição em nos ajudar, os 

resultados apontaram para 56 participantes (ver anexo) com TM com histórico de 

internação psiquiátrica e que não faziam uso da RAPS há pelo menos um ano. 

Para a coleta de dados, inicialmente nove categorias foram elencadas, a saber: 

sexo, faixa de idade, estado civil, escolaridade, situação laboral, hipótese diagnóstica, 

município de moradia, distância média da residência do familiar para o CAPS II e 

último registro de uso do serviço pelo usuário.  

 
 

 



80 
 

3.1 Perfil dos usuários com transtornos mentais severos residentes das zonas rurais 
do alto sertão paraibano 
 

 

Figura 1: Sexo dos participantes. 
 
 
 

 
 

  
Figura 2: Faixa etária (em anos). 
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Figura 3: Situação Civil. 
 
 
 
 

 

Figura 4: Escolaridade por sexo. 
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Figura 5: Situação laboral por sexo. 
 

 

 

Figura 6: Município de Moradia. 
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Figura 7: Último registro de uso do CAPS II.  

 

 

 

 

 

Figura 8: Distância média residência-CAPS II (em km). 
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Figura 9: Hipótese diagnóstica. 
Nota: Classificação de acordo com o CID-10 (ver anexo). 
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cotidiano de uma família ou de um casal: seja na vida íntima, nos afazeres diários ou no 

cotidiano do trabalho, pois tais demandas solicitam renovadas formas de perceber, 

sentir, pensar e experenciar o companheiro naquelas condições.  

Na mesma direção, Cardoso e colaboradores (2006) comenta, em pesquisa sobre 

qualidade de vida e esquizofrenia, que os homens nessa condição possuem maior 

comprometimento no funcionamento global, o que reflete no prejuízo das competências 

sociais devido à expectativa social de que eles devem se mostrar mais ativos no 

relacionamento com o sexo oposto. O autor afirma que os homens com esquizofrenia, 

em relação às mulheres, apresentam menos capacidade para construir ou manter uma 

relação conjugal. Por outro lado, Lima (1999) comenta que, no que se refere à vida 

conjugal, a presença de transtornos mentais como a depressão, por exemplo, parece 

estar mais associada ou frequente em pessoas divorciadas ou separadas do que entre 

solteiros ou casados. O autor observa que a viuvez recente está associada à alta 

ocorrência de transtornos mentais. 

A respeito da situação escolar ou do nível de escolaridade a maior parte dos 

participantes está sem estudos (25;44,6%) e boa parte deles cumpriram o ensino 

fundamental incompleto (20;35,7%), seis (10,7%) possuem o ensino fundamental 

completo e cinco (8,9%) possuem o ensino médio completo. Observamos também que 

as mulheres são aquelas que apresentam menores índices de “analfabetismo” (11; 

19,6%) e maiores níveis de instrução no ensino fundamental incompleto (11; 19,6%) e 

nas demais categorias. A escolaridade ou o baixo nível educacional apontado em nossos 

dados corrobora com pesquisas ou estudos anteriores (Vettore & Lamarca, 2011; Buss 

& Filho, 2007; CNDSS, 2008).  

A baixa escolaridade é entendida como um determinante que sinaliza ou mede a 

acessibilidade escolar das pessoas, bem como aponta desigualdades e falhas estruturais 
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importantes na forma com que os operadores institucionais e as políticas públicas para a 

educação estão agindo nas regiões das zonas rurais. Corroborando com tais estudos 

Batistella (2007) destaca que: 

“o grau de escolaridade é um elemento fundamental a ser considerado 

tanto na análise dos determinantes da saúde como na abordagem da 

população para o desenvolvimento de práticas de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. O baixo nível de escolaridade pode afetar 

negativamente a formulação de conceitos de autocuidado em saúde, a 

noção de conservação ambiental e a percepção da necessidade de atuação 

do indivíduo em contextos sanitários coletivos” (Batistella, 2007, p.128).  

 

Não ter acesso a quaisquer dispositivos que gerem conhecimento educacional 

implica na forma com que as pessoas produzem saúde. De acordo com o último censo 

realizado no Brasil, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade, 

no contexto da zona rural, está aplicada a 23,2% da população. No contexto nacional tal 

índice se diferencia entre homens (9,9%) e mulheres (9,3%). Além disso, a baixa 

escolaridade ainda atinge 28% das pessoas que residem em cidades nordestinas com até 

50 mil habitantes (IBGE, 2010a). As diferenças de escolaridade entre homens e 

mulheres apresentados nas estatísticas também encontram ressonância na última 

pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD, 2011) com nível instrucional 

regularmente maior entre mulheres.  

Em estudo sobre os efeitos da educação na saúde Sousa, Santos e Jacinto (n.d.) 

comentam que as evidências sugerem um efeito positivo da educação sobre o estado de 

saúde das pessoas, pois propicia melhores condições de vida para o indivíduo. Os 

autores consideram que pessoas com níveis instrucionais “mais elevados” tendem a ter 
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comportamentos mais saudáveis, enquanto que o inverso implica em “empobrecimento” 

dos repertórios de estratégias frente às problemáticas relacionada à saúde. Vale salientar 

que o determinante educacional não age isoladamente, mas ao lado de outros 

mecanismos ou fatores que corroboram para a potencialização ou não de tal “variável”, 

tais como o rendimento familiar e o acesso a informações.  

Em relação às hipóteses diagnósticas encontradas nos prontuários, na primeira 

etapa de levantamento documental, a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos 

destacaram-se (43;76,8%). Além disso, quatro registros (7,1%) sinalizaram a presença 

de pessoas com epilepsia e outros poucos casos mapeados foram de retardos mentais 

moderados e transtornos graves do desenvolvimento neurológico. Tais classificações 

estão organizadas segundo o CID-10 (classificação internacional dos transtornos 

mentais). De acordo com Filho, Sousa, Parente e Martins (2010) a psicose e/ou 

esquizofrenia são as demandas que mais exigem cuidado familiar, pois solicitam 

diferenciados repertórios de manejo e práticas, uma vez que suas características 

repercutem no cotidiano dos familiares, podendo inclusive favorecer o aparecimento da 

sobrecarga nos mesmos. 

Conforme observado nos resultados, dos 15 municípios referenciados, somente 

14 figuraram em nossa pesquisa. Nenhum usuário em Carrapateira (localizada a 55 km 

do CAPS II) foi mapeado. A cidade de Cajazeiras apresentou um índice elevado de 

participantes (29;51,8%) enquanto que as outras cidades somadas indicaram 27 (48,2%) 

usuários. Tais informações indicam que a grande maioria vive em zonas rurais 

relativamente próximas (10 km em média) do CAPS II daquela cidade. Apenas 16 

(28,6%) usuários residem em distâncias medianas (de 10 a 30 km); sete (12,5%) vivem 

em distâncias de 30 a 70 km e somente quatro usuários (7,1%) moram em municípios 

com mais de 70 km do CASP II. Vale ressaltar que essas distâncias são médias e 
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sinalizam a realidade métrica de estradas asfaltadas, aumentando suas dimensões 

quando considerados os percursos até as residências dos familiares localizadas nas 

zonas rurais. 

A respeito dos últimos registros de uso do CAPS II, observamos que os 

participantes figuraram da seguinte forma: 23 (41,1%) deixaram de fazer uso do serviço 

de quatro a sete anos; 22 (39,3%) não usam de um a três anos e 11 (19,6%) de oito anos 

a mais. As categorias “municípios de residência”, “distância da residência para o CAPS 

II” e “último registro de uso do serviço” sinalizam dados preocupantes. A maioria dos 

usuários que deixaram de fazer uso do serviço mora na cidade de Cajazeiras. Tal 

informação mostra que a distância não é o fator determinante para que os usuários 

deixem de fazer uso da atenção psicossocial ou descontinuem com os tratamentos 

prestados pela rede, melhor dizendo: seja qual for a distância, ela não é um fator 

significativo para que os usuários e seus familiares deixem de fazer uso dos serviços de 

saúde. Outros determinantes sociais podem estar relacionados ao abandono dos 

serviços. Segundo Dimenstein, Leite e Silva (2013) tais determinantes podem estar 

associados ao: 

“analfabetismo, [o fato de] não serem jovens, serem solteiros, sem apoio 

social, ter renda entre um e dois salários mínimos que limita o uso de 

transporte e o deslocamento dessas pessoas até o serviço de atenção 

psicossocial. Além disso, são dados que revelam aspectos quanto à 

qualidade da assistência prestada, com abordagens de cuidado pouco 

interativas e ineficazes” [Grifo nosso] (Dimenstein, Leite & Silva, 2013, 

p.15) 
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Além das questões socioeconômicas apontadas, é importante destacar que as 

possíveis sobrecargas ajudam na decisão dos familiares de não procurarem os serviços 

da atenção psicossocial. Tamanha ausência revela a inoperância de rede para a 

prevenção e promoção da saúde mental em territórios das zonas rurais circunvizinhas ao 

CAPS II. Se perto de tal instituição a integralidade dos serviços de saúde não existe, 

como a atenção em saúde mental acontece para as famílias que residem a mais de 70 km 

do serviço? O questionamento redirecionou o estudo a contemplar e problematizar ainda 

mais o alcance dos limites territoriais do supracitado serviço.  

Vale lembrar que Cajazeiras possui um complexo de saúde que é referência para 

a região do Alto Piranhas que, como dito anteriormente, composta por 15 municípios. A 

estrutura é constituída por 31 estabelecimentos públicos de saúde, sendo que desses: um 

é federal, quatro são estaduais e 26 são municipais, não desconsiderando os 

estabelecimentos de saúde privados, que somados a esses totalizam 62 instituições. 

Constatamos a existência de um complexo formado por instituições diversas e 

com níveis de complexidade diferenciadas, o que traz mais força e/ou amplitude na 

atenção em saúde prestada pela RAPS que integra o consórcio. Todavia, os achados 

desta pesquisa constituem uma problemática, pois foi identificada uma quantidade 

acentuada de usuários PTMS residentes das zonas rurais que não fazem uso de 

quaisquer desses serviços.  

Os dados coletados por esta pesquisa notificaram que os modos de atenção em 

saúde mental dados pelos familiares são atravessados por práticas diversas e isso 

problematiza ainda mais a RAPS que compõe o consórcio da 9ª Regional de Saúde do 

Alto Sertão paraibano, pois, para que a atenção psicossocial se consolide é necessário 

que tais práticas sejam conhecidas. 
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Sobre a situação laboral dos participantes, 53,6% (30) estão na categoria 

“agricultores”. Desses, 34% (19) são homens e 19,6% (11) são mulheres; quatro 

mulheres (7,1%) são agricultoras e donas de casa ao mesmo tempo e dez mulheres 

(17,8%) são somente agricultoras. Outras categorias mapeadas numericamente foram: 

um motorista e seis (10,7%) pessoas aposentadas. Os agricultores são atores que 

caracterizam os espaços ou os territórios rurais (Candiotto, 2011; Bagli, 2010), 

representando a marca ou aquilo que traz identidade aos povos que residem no contexto 

do campo. Os agricultores também foram personagens centrais em algumas pesquisas 

nacionais sobre saúde, trabalho ou envelhecimento nos contextos rurais (Thum et.al., 

2011; Peres, 2009; Morais et.al., 2008; Pignatti & Castro, 2008).  

Nesses termos, a divisão de trabalho reflete a histórica posição social dada a 

homens e mulheres. Enquanto que os primeiros ocupam, geralmente, atividades 

“pesadas” que demandam esforço braçal, ligados ao manejo da terra ou de animais de 

médio e grande porte como caprinos e bovinos, às mulheres são destinadas as atividades 

do cotidiano do lar, da casa, da produção de hortaliças e da criação de pequenos animais 

como galináceos. Além disso, cabem às mulheres a permanência por mais tempo em 

casa, pois são de sua responsabilidade as atividades ligadas à produção cotidiana do 

almoço e da limpeza e organização dos cômodos de suas residências.  

A partir dessas análises é verificado que a rede de atenção psicossocial oferecida 

pela cidade de Cajazeiras opera com dificuldades para integralizar os cuidados às 

populações residentes das zonas rurais, mostrando fragilidade nas articulações serviço-

família e vice versa. Muitos usuários e familiares das zonas rurais são tratados sem 

nenhuma corresponsabilização ou coparticipação de serviços de saúde que compõem a 

rede de atenção psicossocial.  



91 
 

Tais acontecimentos revelam problemáticas graves na estrutura dessa rede, pois 

o “acesso aos familiares” pelos serviços da RAPS inexiste e os determinantes ou 

motivos que imperam o desuso de tais instituições por esses personagens continuarão 

operando na contramão do princípio de integralidade do SUS e da Reforma Psiquiátrica, 

deslocando ou deixando o cuidado familiar à mercê de práticas e lógicas ultrapassadas 

ou desumanas quando não potentes e felizes.  

Entende-se que a categoria “distância” foi elemento de destaque no primeiro 

momento do estudo. Considerando nossas limitações operacionais (logísticas) para 

visitar a totalidade dos familiares das zonas rurais dos 15 municípios do consórcio 

sinalizadas nos nossos primeiros resultados, as dificuldades de acesso às residências dos 

participantes e o fato de alguns deles não serem encontrados nos endereços contidos nos 

prontuários, resolvemos selecionar famílias que possuem componentes com transtornos 

psicóticos ou esquizofrênicos e que residem em zonas rurais de curta, média e longa 

distância do CAPS II de referência.  

Tal escolha possibilitou, além da identificação, investigação e mapeamento das 

práticas relacionadas ao cuidado ou às crises em saúde mental, a problematização do 

alcance territorial ou socioassistencial da RAPS de referência desses familiares.  

Na categoria curta distância foram escolhidas famílias residentes em Cajazeiras 

(média de 17 km até a residência do familiar). Como média distância foram escolhidas 

famílias que moram na cidade de Bom Jesus (média de 33,5 km até a residência do 

familiar) e como longa distância, famílias que residem na cidade de Poço Dantas e 

Bernadino Batista (mais de 100 km de distância do CAPS II). Contudo, os familiares 

destes municípios não foram encontrados, então os residentes da cidade de Joca 

Claudino (localizada a 64 km do CAPS II) foram selecionados, totalizando a 

participação de 11 familiares no segundo momento de pesquisa (ver relação em anexo). 
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Foram escolhidos, para participar das entrevistas, familiares residentes das zonas 

rurais localizadas nos limites do território de abrangência que compreende o consórcio 

da 9ª Regional de Saúde do Alto Sertão Paraibano. Os resultados e discussões dessa 

etapa serão explanados a seguir. 

3.2 Sobre os familiares: um panorama 
 

O perfil traçado nesse estudo é produto dos resultados obtidos com as visitas e 

entrevistas semiestruturadas realizadas com familiares responsáveis (avós, tias, irmãos, 

pais, mães, dentre outros sinalizados no decorrer deste perfil) pelo cuidado aos 

portadores de transtornos mentais severos residentes das zonas rurais do alto sertão 

paraibano. Não há acentuada predominância entre sexos, mas as mulheres se destacam. 

Ao todo foram seis mulheres e cinco homens. Vale destacar que essas 11 pessoas são – 

também – responsáveis legais dos familiares portadores de transtornos mentais. 

Apesar da pouca disparidade, as informações encontram concordância com 

alguns estudos que apontam a mulher como sendo a principal provedora de cuidado em 

saúde mental de suas famílias (Waidman, 2012; Braz, 2011; Gutierrez & Minayo, 2011; 

Rosa, 2011a; Sant’Ana, Pereira, Borenstein & Silva, 2011; Cavalheri, 2010; Ribeiro, 

Martins & Oliveira, 2009, Romagnoli, 2006;). A figura feminina no contexto da zona 

rural pesquisada, mesmo exercendo funções e trabalhos fora do lar ou da casa, ocupa-se 

também com o manejo dos transtornos mentais severos. 

Tal demanda necessita de tempo, acolhimento, atenção, carinho e outros afetos 

atribuídos, quase que exclusivamente à mulher, mesmo em famílias cujos responsáveis 

legais são homens. Além disso, os portadores de transtornos mentais severos precisam 

de disponibilidade para efetivação do cuidado. Em nosso contexto, todas as 

participantes (mulheres) são trabalhadoras domésticas, o que reforça ainda mais os 
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vínculos existentes entre elas e o portador de transtorno mental severo, pois boa parte 

desses personagens passa o dia dentro de casa.  

Além da mulher, outras personagens femininas da família ou da comunidade 

onde vivem os portadores de transtornos mentais são acionadas, a saber: tias, primas, 

irmãs, cunhadas e avós. Elas são acionadas quando – principalmente – da ausência do 

responsável da família, pois, é sabido por nós que ele acumula uma dupla função: de 

mantimento e cuidados em saúde mental não somente do portador de transtorno mental, 

como de todos os membros. Apesar disso, tal articulação alinha-se aos pensamentos da 

atenção psicossocial, pois os “enredamentos” (Sarti, 2010, p.21), digo, as articulações 

construídas pelos familiares dirigidos ao cuidado em saúde mental, fortalecem as 

aproximações, trocas de saberes e ajudam nas tomadas de decisões sobre o que fazer e 

como fazer no que tange o cuidado em saúde. Por fim, os vínculos entre as mulheres “da 

casa” e as que compõem outros ciclos familiares objetivando o cuidado – seja qual for o 

nível desse comprometimento – potencializam positivamente o processo de inserção 

social da “loucura” nas comunidades rurais.  

A respeito da situação civil dos participantes, seis participantes são casados(as), 

quatro mulheres viúvas e um participante solteiro. A faixa de idade dos participantes 

varia de 47 a 84 anos, sendo que há uma prevalência de seis familiares idosos 

participando ativamente da atenção aos portadores de transtornos mentais severos.  Essa 

informação é intrigante, pois, presenciamos uma atenção à saúde às avessas: idosos e 

idosas são os principais provedores de cuidado em saúde mental. Muitos deles estão 

fora dos circuitos de promoção e prevenção a saúde o que nos leva a concluir que as 

ações dos serviços de referência estão inoperantes ou são insuficientes para lidar com 

tais especificidades.  
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O avesso do cuidado debatido aqui alinha-se à ideia de que o idoso e todas as 

suas demandas, a saber: fisiológicas, subjetivas, físicas, psicológicas; sociais, 

nutricionais, educacionais, do lazer, dentre outras necessidades deveriam ser assistidas, 

pois “a idade avançada do cuidador implica que também se encontra numa faixa etária 

que vai demandar cuidado de terceiros” (Rosa, 2011a, p. 309) 

Segundo Gomes (2009) a reciprocidade de atenção entre a família, a 

comunidade, a sociedade e as políticas públicas de saúde, ou seja, a 

complementariedade de ações recíprocas entre essas instituições [e os idosos] deveria 

figurar como pano de fundo de suportes aos próprios familiares.  

Confrontando os dados desta pesquisa com os marcos legais, observamos que o 

idoso produz cuidados tendo que viver sem a contrapartida do sistema de saúde e muitas 

vezes da própria família, trazendo consequências negativas, pois, o cuidado acaba 

restrito a ele, e isso traz sobrecargas físicas, emocionais e financeiras. 

Verificamos que em famílias cujos cuidadores se enquadravam nesse perfil, as 

dificuldades para viver eram maiores porque além das adversidades causadas pelos 

transtornos mentais severos, determinantes como o nível de escolaridade baixo, pouco 

dinheiro, falta de mobilidade, dentre outros, acabavam por limitar operações que 

contemplem dinamicidade e criatividade dirigidas à inserção social dessas pessoas. 

Em relação às tipologias familiares apresentadas no primeiro capítulo deste 

trabalho, observamos que 6 (seis) famílias possuem características nucleares de 

organização, ou seja, compostas por pai, mãe e filhos. Verificamos que 5 (cinco) 

famílias são monoparentais, chefiadas ou pelo pai, ou pela mãe. Tal fato é explicado 

pela viuvez de um dos cônjuges. Observamos que nas famílias que possuem mais filhos 

o processo de inclusão social dos PTMS acontece com mais frequência, pois o 

envolvimento parental para o cuidado ocorre constantemente, principalmente para fins 
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de lazer e trabalho. Em contrapartida, em famílias monoparentais que possuem poucos 

filhos além das dificuldades de mantimento por parte do único “chefe” (provedor), 

existe a dificuldade em lidar sozinho com as crises psiquiátricas. 

Quanto ao nível de escolaridade, sete participantes possuem ensino fundamental 

incompleto. Quatro pessoas estavam, até o momento da pesquisa, na condição de “sem 

estudos”. Essa é uma categoria extremamente potente, pois, os planos de ações e 

estratégias de educação permanente em saúde precisam considerar as especificidades 

dessa população e o baixo nível de escolaridade implica diretamente no autocuidado e 

no uso contínuo de recursos alternativos (não que isso seja bom ou ruim, dependerá 

muito das especificidades do contexto) de cuidado em saúde mental. 

Os índices de escolaridade revelam o descaso histórico dos gestores e das 

políticas públicas de educação com familiares residentes da zona rural do alto sertão 

nordestino. Os dados encontram ressonância em nível regional, estatual e municipal, 

pois segundo o censo demográfico do IBGE (2010a), 26.114,886 (vinte e seis milhões, 

cento e quatorze mil, oitocentas e oitenta e seis pessoas) das pessoas sem instrução e/ou 

com ensino fundamental incompleto, entre aqueles que possuíam dez ou mais anos de 

idade e residiam no Nordeste. Desses, 1.945,235 (um milhão, novecentos e quarenta e 

cinco, duzentos e trinta e cinco pessoas) residiam no Estado da Paraíba. Na cidade de 

Cajazeiras temos um total de 29.745 pessoas sem instrução e ensino fundamental 

incompleto, totalizando 51,0 % da população entre dez ou mais anos de idade nessas 

condições.   

A escolaridade, de acordo com a Comissão Nacional sobre os Determinantes 

Sociais da Saúde (2008), é um importante instrumento para a determinação da saúde, 

pois o acesso à educação ajuda na tomada de consciência e no esclarecimento acerca do 

que vem a ser um transtorno mental severo e acresce conhecimentos diversificados aos 
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repertórios da cultura popular desses familiares. Os níveis de escolaridade indicados 

pela pesquisa implicam diretamente na maneira com que as pessoas conceituam a 

doença e na forma com que operam a saúde e o cuidado relacionado a elas próprias. O 

baixo nível de escolaridade ajuda a empobrecer as linhas de compreensão e 

funcionamento das complexas redes e conexões da atenção psicossocial que fazem parte 

da vida do portador de transtorno mental severo.  

É preciso, portanto, repensar os modos com que as escolas, as instituições de 

ensino, as estratégias de Educação de Jovens e Adultos (EJAS), as estratégias de 

educação à distância, bem como redirecionar os programas de extensão e pesquisa das 

Faculdades e Universidades locais, realinhando-os às necessidades, demandas, 

especificidades e particularidades de todas as famílias que, limitadas pela baixa 

escolaridade, estejam à mercê do descuido ou de quaisquer sofrimentos provocados pela 

falta de informação acerca dos TMS. 

Verificando a situação de renda dos familiares participantes, verificamos que 

nove são mantidos por um salário mínimo. Uma família depende de dois salários 

mínimos e uma tem renda média de três salários mínimos. A categoria “baixa renda” 

encontrada nesta pesquisa encontra ressonância em outros estudos (Morais, Rodrigues 

& Gerhardt, 2008; Bós & Bós, 2004), pois a falta de dinheiro implica em piores 

condições de saúde e pouco uso dos serviços de saúde pelos idosos.  

O poder aquisitivo desses familiares implica diretamente no manejo dos 

cuidados de atenção à saúde mental dos PTMS. O dinheiro ajuda na compra das 

medicações, na aquisição de vestimentas, alimentação, educação, entretenimento ou 

outras atividades sociais para seus componentes. Além disso, ao analisar o poder 

aquisitivo dos familiares estamos, ao mesmo tempo, avaliando a autonomia da família 

para decisões sobre internações, viagens, visita a outras cidades, outros percursos ou 
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itinerários referidos aos cuidados em saúde mental de seus componentes. Sem 

condições financeiras, as famílias ficam limitadas para operar o cotidiano de cuidado. 

Contudo, é possível que tais adversidades econômicas não tenham forças suficientes 

para enfraquecer práticas potencialmente ricas em sua natureza, nas suas originalidades. 

Quanto ao nível de parentesco, os entrevistados eram compostos principalmente 

por parentes de primeiro ou segundo grau, a saber: pais, mães, irmãos e maridos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais. Aqui, os papéis – no cuidado em saúde 

mental – foram dos mais variados possíveis, a saber: prática cotidiana de trabalhos 

domésticos, trabalhos nos currais, nos quintais, na roça, nos terreiros, na debulha de 

feijão, no cuidado de animais domésticos, na plantação de hortaliças, na limpeza da casa 

e, quando possível, acompanhando parentes em idas frequentes às cidades. Tais 

informações embasam a discussão sobre a organização da tomada de responsabilidade 

em relação aos cuidados em saúde mental. Observou-se também que, apesar da 

responsabilização de um ou dois componentes familiares da mesma casa, outros da 

mesma comunidade são acionados para participar cotidianamente ou diariamente dos 

cuidados aos portadores de transtornos mentais. 

Em relação à situação laboral, todos os onze participantes são agricultores. 

Porém cabe uma ressalva, pois há diferenças quanto ao acúmulo de atividades entre 

homens e mulheres nas famílias pesquisadas: todas as participantes mulheres acumulam 

encargos, responsabilidades e trabalhos, ou melhor dizendo, além de agricultoras são 

também, aposentadas ou pensionistas, cuidam diretamente dos portadores de transtornos 

mentais severos e dão-se cotidianamente aos duros afazeres da casa ou relacionados a 

ela. Os cinco familiares homens participantes são agricultores, dentre eles há um 

vereador e um aposentado.   
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Tais informações introduzem discussões sobre a divisão de trabalho e de sexo 

nas ocupações diárias da família. Como dito anteriormente, à mulher destina-se o 

espaço da casa ou domicílio – por força da cultura e por mecanismos comuns inerentes 

às ruralidades dos costumes, da divisão social do trabalho e das regras que compõem 

cada grupo familiar; os trabalhos que demandam força, contato direto com o chão para 

produção, com a terra ou com o manejo do terreiro normalmente são destinados ao 

homem.  

Nesse sentido, arar o chão, brocar, preparar a terra para o plantio de quaisquer 

hortaliças ou legumes, perfurar ou cavar buracos para instalação de cisternas ou poços 

artesianos, ocupar-se na construção de cercas, cercados, puleiros ou galinheiros, 

manejar diariamente a ordenha da vaca, manusear a enxada, a foice, a boca de lobo 

(ferramenta para cavar buracos), a chibanca ou quaisquer ferramentas que sirvam para 

mediar à manipulação da terra ou do ambiente ao redor das casas, todas essas 

atribuições, normalmente são dadas e/ou significadas como sendo masculinas.  

Os microcosmos das relações familiares e a questão de gênero no contexto do 

trabalho rural explicitam o quanto que, por tradição e/ou por influência dos costumes 

locais, apesar das mudanças ocorridas com o tempo, as mulheres ainda ocupam lugares 

cativos resumidos aos afazeres domésticos, a vida do lar.  

Há ainda um ponto importante a ser considerado: além de ser designada à 

produção das refeições ou das “merendas” (como dito na região), a mulher é 

responsável pela organização, limpeza dos móveis, do chão, dos quartos, de todos os 

cômodos da casa, pela alimentação dos galináceos e de animais de pequeno porte, pelo 

manejo de hortaliças e plantas frutíferas cultivadas em bacias ou em jarros de barro 

localizados ao lado de suas casas e, por fim, ocupa-se de quaisquer serviços que 

solicitam menos de atividades braçais ou da força para serem realizados.  
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O trabalho na zona rural impactua, mobiliza, ajuda e produz efeitos no cotidiano 

familiar e a intensidade dos seus benefícios em alguns contextos nos sugerem outras 

opções para o repertório das estratégias destinadas à ressocialização de portadores de 

transtornos mentais severos inseridos nesse contexto, pois as atividades rurais 

normalmente acontecem articuladas com o ambiente e, quando feitas pelo coletivo ou a 

partir dele religa os sujeitos do trabalho a terra e ao território: palavras que dão sentido, 

identidade e significado aos povos moradores dessas regiões. O trabalho por si só nada 

mais é do que uma atividade mecânica. Realinhá-lo às demandas ambientais e às 

necessidades da própria família e dos portadores de transtornos mentais severos traz 

significados de outras ordens que não somente as das obrigações morais ou valorativas 

do coletivo. 

Em relação ao município de moradia, sete famílias são residentes das zonas 

rurais da cidade de Cajazeiras, duas da cidade de Bom Jesus e duas da cidade de Joca 

Claudino. Aqui cabe destacar um dos determinantes mais importantes dos resultados: a 

distância real das casas dos participantes aos serviços substitutivos. Esses trajetos 

variam de 14,0 km a 78 km de distância do CAPS II de referência.  

Como bem visto nos resultados do primeiro momento de pesquisa, a distância 

não foi determinante significativo ou motivador para que os familiares deixassem de 

fazer uso dos serviços da RAPS ou do CAPS II. Entretanto, seja qual for essa distância, 

demanda transporte, que necessita de combustível, e, em caso de veículo fretado ou 

alugado, precisam ser pagos. Há uma relação direta entre as condições de rendimento da 

família, sua autonomia e mobilidade frente às crises psiquiátricas das pessoas com 

transtornos mentais severos.  

Quanto aos números de familiares por residência encontramos uma diversidade 

de estruturas: uma família possui dois componentes; uma família possui seis 
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componentes; duas famílias possuem cinco componentes; três famílias possuem três 

componentes; e quatro famílias possuem quatro componentes. Essas informações 

trazem efeitos diretos no cuidado em saúde: o primeiro deles, como dito anteriormente, 

na força com que o coletivo tem no cuidado em saúde quando é acionado; já o segundo 

diz respeito às dificuldades financeiras dos responsáveis para o mantimento da família, 

principalmente das mais numerosas.  

Tomando Cajazeiras como referência, tais informações corroboram em parte 

com a realidade municipal, uma vez que, de acordo com censo demográfico realizado 

pelo IBGE no ano de 2010, das 2.913 famílias que moram em domicílios particulares da 

zona rural, 764 possuem dois componentes; 781 daquele total possuem três integrantes; 

639 possuem quatro componentes; 395 apresentam cinco constituintes; e 334 das 

famílias possuem mais que cinco componentes. 

A quantidade de componentes, quem são e o que fazem, apresenta uma ideia 

sobre como a família articula saberes, práticas e estratégias possíveis para o cuidado em 

saúde mental. É importante pontuar que o encontro de pessoas com idades diferenciadas 

diversifica formas de visualizar a realidade. Quando presentes, as crianças, adolescentes 

ou jovens atuam no cuidado através da prática coletiva da brincadeira, da agricultura, do 

diálogo, das rodas de conversas ou dos “bate-papos”, além de serem aqueles que trazem 

para o cotidiano das famílias conhecimentos advindos de suas vivências na escola. 

Entende-se que o processo de inserção social dos portadores de transtornos mentais 

severos acontece com mais força e potência em famílias onde há convivência entre 

gerações.  

Tais encontros favorecem articulações diferenciadas entre o portador de 

transtorno mental severo e o cotidiano, pois enquanto os mais velhos estão ligados à 

tradição e perpetuação da cultura popular, os mais novos religam tais aprendizados à 
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vida e incorporam aquilo que é compartilhado pelos mais velhos a seus repertórios de 

ação e prática frente às adversidades da vida e dos transtornos mentais. Na zona rural e 

no contexto pesquisado, observou-se que tal intensidade de valores advindos dos mais 

velhos são indícios de que a cultura popular encontra-se ricamente representada por 

conhecimentos que engendram o modo com que as pessoas se vestem, pensam, falam 

ou se articulam para executar determinadas ações relacionadas à solução das 

necessidades de saúde básica/primária.  

Em relação ao número de pessoas com transtornos mentais na família, são 

encontrados dados intrigantes: sete famílias cuidam de uma só pessoa com transtorno 

mental; duas famílias cuidam de duas pessoas com transtorno mental severo e duas 

famílias cuidam de três pessoas nas mesmas condições.  O número de dependentes 

nessas condições sugerem maior atenção ou intensificação das ações de saúde mental 

dirigidas à cobertura integral do território por parte da RAPS de referência das famílias, 

pois, “a integralidade é o princípio mais negligenciado no âmbito do SUS” (Paim, 2009, 

p. 127).  

A presença de mais de um componente com transtorno mental severo em 

famílias residentes das zonas rurais problematiza ainda mais a frágil rede de atenção 

psicossocial existente no consórcio referenciado pela cidade de Cajazeiras. É inaceitável 

“que serviços do SUS ainda não funcionem como uma rede integrada, com porta de 

entrada única, jogando ao usuário [e suas famílias] a responsabilidade de buscar, por 

conta própria, os serviços de que necessita” (Paim, 2009, p. 134). 

 As limitações de todas as ordens possíveis sinalizadas pelo perfil traçado até 

agora devem servir de parâmetro para a construção e elaboração de estratégias que 

acolham integralmente e verdadeiramente as demandas dessas famílias, pois a realidade 

das informações apresentadas reflete negligência da RAPS – enquanto operador e 
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articulador territorial de saúde – com as regiões ou comunidades rurais sob suas 

responsabilidades.  

Em relação à situação de moradia, todos os familiares moram em casas próprias. 

Não foi encontrada nenhuma casa de taipa. Dez famílias moram em casas constituídas 

de alvenaria e uma é feita de barro e tijolos batidos. Tais informações concordam com 

as ações do Programa “Minha Casa Minha Vida”, do Governo Federal, que prevê a 

substituição de casas de taipas e outros modelos de construção por alvenaria.   

Quanto ao tempo de moradia, os familiares residem em média de 15 a 75 anos. 

Não encontramos nenhuma situação de arrendamento ou aluguel, e isso revela não 

somente a apropriação indeterminada das pessoas pelo território e vice versa. Tal 

apropriação, ou tempo de mordia, ajuda a fixar – por meio das tradições – ritos 

religiosos e jeitos de ser entre gerações de familiares. O tempo de moradia está 

diretamente ligado ao modo com que elas ocupam e transformam o território ou o 

espaço que moram. 

Quanto ao estado físico das residências dos familiares, apesar do destaque dado 

às construções de alvenaria, a totalidade não possui esgotamento sanitário ou água 

encanada advinda das redes públicas de abastecimento. Os dejetos de muitas delas 

destinam-se às latrinas ou ao ar livre, e o abastecimento de água é feito por açudes, 

poços artesianos ou advindos das chuvas (armazenados em cisternas). Boa parte delas 

possuem cômodos escuros ou escurecidos pela ação da queima de carvão no fogão a 

lenha. Em algumas foram encontrados fogão a gás, somente uma das casas não é 

alimentada por energia elétrica, mas por lampião ou candeeiro. Quase todas as casas 

estão localizadas longe das principais estradas ou rodovias federais e/ou estaduais. 

Quanto às relações pessoais, há grande participação de diversos personagens da 

comunidade no cuidado familiar, tais como sindicatos, associações comunitárias, postos 
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de saúde, vizinhos, motoristas de vans, irmãos, primos, filhos ou filhas, esposas, 

maridos, médicos, agentes comunitários de saúde, assistentes sociais, políticos, 

autoridades religiosas, informações advindas da mídia e do hospital psiquiátrico. Todos 

esses atores sociais operam cuidado aos portadores de transtornos mentais severos. 

Muitos daqueles personagens são acionados principalmente em momentos de crises dos 

familiares com transtornos mentais severos. 

 Em relação à divisão de tarefas ligadas à pessoa com transtorno mental 

verificou-se que, na grande maioria dos familiares, a figura materna mãe predomina. 

Quando o portador de transtorno mental severo é mulher, a disponibilidade de tempo e 

de atenção da mãe se diferencia quando comparado a famílias com membros homens e 

que possuem as mesmas demandas. 

Por fim, em relação ao tempo de cuidado desde o primeiro episódio do 

transtorno mental, a maioria das famílias sinaliza conviver e cuidar dos portadores de 

transtornos mentais severos em períodos que variam de 10 a 20 anos em média.  

 3.3 As entrevistas 
 

Para análise das entrevistas e suporte nas discussões foi utilizado o modelo de 

atenção psicossocial (Dimenstein, Sales, Galvão & Severo, 2010; Amarante, 2007; 

Costa-Rosa, 2000), além de outras bases teóricas aproximadas ao Movimento de Luta 

Antimanicomial (MNLA) e da Reforma Psiquiátrica brasileira. Outros operadores 

dessas discussões serão representados pela Antropologia e Antropologia da Saúde e, por 

fim, alguns teóricos da Saúde Coletiva e Saúde Mental.  

A partir dos objetivos específicos desta pesquisa foram predeterminados os eixos 

principais de discussão e análise das entrevistas. A partir do tratamento dos dados 

colhidos emergiram 10 categorias que indicaram práticas e estratégicas de cuidado por 
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familiares residentes na zona rural nas comunidades pesquisadas, realinhadas aos 

grandes eixos de discussão e os resultados estão resumidos na tabela apresentada a 

seguir. 

 

Tabela 7  

Eixos e categorias de discussões. 

Eixos de discussão Categorias 

3.4 Estratégias e recursos utilizados pelos 
familiares no cuidado em saúde mental de 
pessoas com TMS que residem na zona rural. 

a)  A religião; 
b)  O trabalho; 
c)  A medicação; 
d) O suporte dos parentes, vizinhos e da 

comunidade. 
 

3.5  A Rede de Atenção Psicossocial 
[RAPS] em foco: a não utilização de serviços 
substitutivos pelos PTMS residentes das 
zonas rurais. 

a) A falta de internamento no CAPS II; 
b) A falta de dinheiro e de transporte; 

3.6        Práticas familiares de suporte à crise 
psiquiátrica de pessoas com TMS residentes 
em zonas rurais. 

a) A internação; 
b) A prisão domiciliar; 
c) A polícia; 
d) A religião; 

 

Para a melhor compreensão dos trechos de entrevistas utilizados identificamos 

as falas da seguinte maneira: “EF1” (entrevista com o familiar de número um), e assim 

sucessivamente. Preservamos a originalidade das falas dos participantes. Tais 

entrevistas foram gravadas e transcritas, considerando os aspectos éticos descritos no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para fins de sigilo e 

confidencialidade dos participantes da pesquisa. As gravações digitais serão guardadas 

por cinco anos. Depois deste prazo serão destruídas seguindo recomendações da Lei nº 

9.610, de 19 de Fevereiro de 1988, que regula os direitos autorais sobre publicações de 

som e outros bens móveis.  
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Antes de tudo, apresentaremos os conceitos dados por alguns familiares à 

“loucura” de seus componentes. Observamos que as concepções religiosas, biomédicas 

e culturais foram destaque. Quando perguntados sobre a origem ou a causa da “loucura” 

de seus componentes encontramos as seguintes respostas: 

É o demônio! (EF11) 

Tal fala revela uma concepção religiosa que religa-nos as ideias de loucura 

dados por familiares na Idade Média. Nas palavras de Pessoti (1999): 

“A concepção demonista medieval da loucura (...) incluia princípios 

metafísicos, idéias mágicas e uma valorização pessimista do homem (...), 

qualquer classificação de espécie da loucura [reduzia-se], então, a uma 

lista dos diferentes modos de atuação do demônio sobre o conhecimento e 

a vida afetiva.” [Grifo nosso] (Pessoti, 1999, p.31) 

 

Já de acordo com Laplantine (2011), tal fala revela-nos uma forma particular do 

indivíduo entender a origem do transtorno mental. É uma construção abstrata e ao 

mesmo tempo absoluta. Uma concepção cultural, religiosa e dos costumes do sujeito. A 

doença não tem origem no indivíduo e sim numa entidade “possessiva” que toma seu 

corpo e mente. 

Sobre a concepção religiosa, alguns familiares procuram explicação para a 

“loucura” dizendo que:  

foi um mal que butou na família divido dele ser muito esperto (EF5) 

Nesse trecho, percebemos a doença como produto de um mau-olhado, de um 

feitiço. Tal concepção tem origem nos ditos populares (afro-brasileiras do candomblé), 

como também, na medicina popular. No Sertão Nordestino, no campo de nossa 

pesquisa, quando o mau-olhado é lançado sobre alguém geralmente os familiares 
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recorrem aos rezadores, curandeiros, ou aos religiosos para orarem ou rezarem sobre 

suas cabeças. Nas palavras de Llapantine (2011): 

“A esta representação do mal-objeto [do mal-olhado] que penetrou no 

corpo responde a ação do curandeiro [ou do rezador], que consiste numa 

extração, por aspiração e sucção, das materializações tangíveis da doença 

e, em seguida, numa expulsão simbólica do mal através de uma 

purificação ritual e protetora de seu cliente” [Grifo nosso] (Llapantine, 

2011, p.96) 

 

Outra forma de conceber a “loucura” remete-nos aos problemas dos “nervos” ou 

das “veias” construídas por alguns familiares, a saber: 

é uma veia que dá aqui ói [mostra com a mão o local da veia na cabeça] 

começa daqui e vai  subindo, no que vai subindo a veia sai do crânio, aí  

que ela vai subindo bate no cérebro aí na hora que ela pega temer agita o 

cérebro, no que agita o cérebro aí eles fica fora de si ...naquela hora ali 

num duvide dele...por que ele faz tudo [Grifo nosso] (EF2) 

 

Percebe-se que essa é uma construção ligada ao conhecimento popular, 

caracterizada por um “dano orgânico” ou mau funcionamento de algum órgão vital, 

nesse caso, as veias e os nervos da cabeça. A doença é construída em função de poucas 

informações advindas do saber médico ou do acesso pelos familiares a canais de 

informações, a saber: rádios, televisores, jornais ou revistas. Nas palavras de Laplantine 

(2011), tal concepção alinha-se ao modelo ontológico (funcional) da doença, onde: 

“As representações localizadoras tranquilizam [os familiares], pois, com 

efeito, é tranquilizante saber que o que não funciona é um de meus órgãos 
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e na verdade não eu próprio. É tranquilizante saber que as doenças são 

realidades que, (...) têm pouco a ver com a pessoa do doente. De maneira 

inversa, é inquietante pensar que eu sou a origem de minha doença” [Grifo 

nosso] (Llapantine, 2011, p.52). 

A doença é materializada pela presença de “uma veia que bate no cérebro” ou 

pelas consequências causais dessas ações. Não há uma construção abstrata, e por isso, 

na fantasia familiar, pode ser passível de cura por meio de uma cirurgia ou intervenção 

no cérebro de seu componente o que reforça o discurso médico-biológico desses 

familiares. 

Observamos que alguns familiares entendem a origem do transtorno mental 

como sendo algo “de família”. É algo que passa de pai para filho, que vem de outras 

gerações. É uma doença hereditária, ligada à família de um dos cônjuges: 

Isso é de família já! ... já vem de família ...eles num pode pensar muito 

(EF7) 

Eu acho que aconteceu por que é de família. Ele é de família, cada um tem 

um que é doente!!! ... É hereditária da família. Eu acho que é da família. 

(EF11) 

O transtorno mental é algo que faz parte do convívio familiar há muito tempo. 

Além disso, percebemos que o casamento entre pessoas da mesma família é tido como 

causa do aparecimento dos transtornos mentais. Tal fala encontra ressonância em 

Abreu, Borges e Ramalheira (1992) quando dizem que “dificilmente se pode contestar 

que existem fatores hereditários na gênese da esquizofrenia [ou dos transtornos 

psicóticos]” (p.20. Grifo nosso). Contudo, comentam os autores, os dados até hoje 

encontrados são inconclusivos em relação à origem única desses transtornos.  
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De acordo com Laplantine (2011) a imputação etiológica das doenças reportadas 

à família reflete sua sociogênese. É um tipo de “doença herança” composta por 

componentes sociais e biológicos. Tal concepção encontrou forças na concepção 

biomédica de entender a família no modelo asilar/manicomial, bem como em alguns 

modelos psicológicos do início do século XX. Perguntamo-nos se ao conceber o 

transtorno mental nesses conformes a família se sente culpada pela origem da doença. 

Prossigamos. 

Outra forma de “loucura” concebida pelos familiares são aquelas designadas 

pela “falta de juízo”  

É o juízo fraco! A doença dele é o juízo fraco! Assim os médicos já 

disse...(EF4) 

É o juízo afinado (EF10) 

A loucura é constituída pela falta ou pela pouca intensidade de operação do 

“juízo”. Essa concepção tem raízes nos modelos morais e ao mesmo tempo endógenos 

de entender a “loucura”. Quando o “Juízo afina” o portador de transtorno mental entra 

em crise, deixa de exercer as atividades relacionadas ao manejo da roça e dentro de 

casa.  

Seja qual for a concepção, a ideia, o pensamento, as articulações teóricas, 

sociais, culturais, dos costumes ou dos hábitos sobre os transtornos mentais severos, é 

importante que a RAPS tenha acesso as construções familiares acerca da “loucura” com 

o objetivo de enriquecer ações dirigidas ao cuidado e suporte às crises em saúde mental. 

Não obstante, podemos encontrar estratégias ressonantes aos conceitos de caráter 

biomédico ou asilar nesse tópico. Precisamos entender que a “loucura” é construída a 

partir de múltiplos determinantes: sociais, biológicos, culturais, ambientais, fisiológicos, 

dentre outros. Religamos essa construção ao conceito dado pela atenção psicossocial, 
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pois, o cuidado aqui abandona quaisquer concepções que o reduza a explicações 

positivistas, reducionistas ou único, exclusivamente, religiosas.  

Conforme alertado por Silveira e Braga (2005), 

“É preciso, antes de tudo, que se execute uma reelaboração de concepções, 

de dispositivos e das formas encontradas para que possamos nos relacionar 

com a loucura. Caso contrário estar-se-á apenas repetindo as relações 

manicomiais (...) é importante conhecer o processo de construção histórica 

da loucura para que se possa desnaturalizar conceitos e ter, então, a 

capacidade de reconstruí-los sob uma ótica mais comprometida com os 

interesses daqueles a quem se presta assistência” (Silveira & Braga, 2005, 

p. 594) 

 

Redirecionando práticas, estaremos dando um pontapé inicial às mudanças tão 

urgentes. Não há como pensarmos em atenção psicossocial sem considerarmos os 

atravessamentos conceituais apresentados aqui. Especulamos que muitas dessas ideias  

podem alimentar práticas de cuidado desumanas e desassistidas, quando não potentes e 

socializantes. 

3.4 Estratégias e recursos utilizados pelos familiares no cuidado em saúde mental 
de pessoas com TMS residentes da zona rural 
 

Cuidar, nessas regiões tão esquecidas pela saúde e por inconsequentes gestores, 

torna-se desafio não somente para os familiares, como também para o SUS. 

Atravessadas por culturas religiosas, por cotidianos marcados pelos afazeres diários 

ligados à produção das riquezas da terra e por vivências identificadas pelo uso de suas 

tradições para promoção e prevenção à saúde, o tópico a seguir analisa a categoria 

“religião” como estratégia de cuidado.  
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a) A religião 

 
“A luz do túnel de nosso senhor do céu me cure pelo amor de Deus, a luz 

do túnel nosso Senhor” (Reza cantada por participante) 

 

“Nosso bom santo deu-nos suas provas, não deixemos de honrá-lo e de 

tirar partido de seu poder; um simples camponês de nossa terra pode nos 

curar quando os médicos de Lyon falham!” (Laplantine, 2011, p. 224) 

 
 

Ao longo de séculos a religião católica abrigou-se no sertão nordestino. A 

população total das cidades pesquisadas somam 63.461 habitantes. Desses, segundo o 

IBGE (2010), 55.318 (cinquenta e cinco mil, trezentos e dezoito habitantes) são adeptos 

da religião católica apostólica romana e de outras vertentes cristãs. O catolicismo figura 

como religião predominante no sertão nordestino, pois  ajuda a tecer os fios da tradição 

e da cultura que enredam os cotidianos familiares.  

A religião liga as pessoas às transcendências do sagrado e da divindade de um 

Deus que opera cuidados e cura. Tais expressões de fé e devoção são encontradas nas 

novenas, nos santos milagreiros, nas rodas de reza e nos ritos religiosos. Nessa direção, 

alguns familiares participantes operam o cotidiano de cuidado em saúde mental à luz de 

suas tradições religiosas, conforme os depoimentos a seguir: 

depois que nós se peguemos com meu Padim Cícero e nossa senhora ele 

se controlou-se em casa, ele se acalmou a vista do que era por que só 

vivia no mundo ...  meu fi aqui meu Padim Cícero é um santo, é um santo 

milagroso...eu vi muitas vezes o pessoal chegar com “doido” 

acorrentado...acorrentado!! .... aí ele caiu nos pés do meu Padim Cícero 

ajoelhado chorando e dando a benção...bonzinho!! voltou pra casa mais a 
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família bonzinho!! .... só um milagre ou uma benção que nossa senhora e 

nosso Padim Cícero botou e ele se controlou em casa, aí pronto, ele não 

saiu mais (EF1) 

A crença nos santos milagreiros, operadores de “cura” e cuidados, faz parte da 

vida dos participantes. O recurso religioso aqui analisado também foi encontrado, sob 

diversos pontos de vista em algumas pesquisas sobre família e transtornos mentais 

(Pimenta & Romagnoli, 2008; Machado, Freitas & Jorge, 2007; Vecchia & Martins, 

2006). Os ritos ou rituais religiosos fazem parte do cotidiano do lar e as imagens, os 

santos, as esculturas, as bíblias, as capelas, os oratórios, os terços, as velas acesas no 

altar e os crucifixos pendurados nas paredes das casas oferecem sinais de que o 

catolicismo é religião predominante na região. O cuidado mescla-se a fé e a entidades 

abstratas acessadas por meio das orações, rezas e romarias.  

No trecho destacado acima se percebe que, mediado por milagres, o participante 

explicou a reaproximação do PTMS ao convívio familiar depois de anos “andando sem 

rumos e sem destinos”. Além de aferir suporte e mediação para a saúde mental dos 

PTMS, a religião produz o sentimento de esperança da família na cura de seu 

componente e traz a mediação do suporte divino para os cuidados com a doença. Para 

Machado, Freitas e Jorge (2007) “a designação divina da função de cuidador também é 

utilizada(o) pelas(os) participantes como mecanismo de enfrentamento, na tentativa de 

minorar o sofrimento ou de obter forças para enfrenta-lo” (p.532). O Deus das famílias 

visitadas tem poder para salvar, perdoar e aliviar as dores causadas por adversidades 

com o TM: 

Deus tem todo poder e perdoa e cura, ele cuida de nós pra nós poder ter a 

salvação eterna e cuidar dos outros ... ele perdoa e ajuda nós ... se ele não 

perdoasse? Seria o fim! (EF1) 
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Nesse contexto, comenta Dantas (2008), que a experiência religiosa é 

extremamente potente para explicar a comunhão entre as pessoas, com a natureza ou 

com a própria divindade. Para a autora, tal prática varia de indivíduo para indivíduo e 

diz ser a religiosidade um acontecimento que os faz sentir humanos. Por fim, e não 

menos importante, traz a noção de que a experiência religiosa é uma atividade subjetiva 

que interfere na vida social por motivar comportamentos e atitudes para o sagrado. 

Nesses termos, a religiosidade é matéria-prima para algumas instituições, como as 

igrejas, e, por isso, são importantes socialmente, pois, “modelam” a ordem social das 

famílias na zona rural. 

Da parte das famílias participantes o que se observa é que a religiosidade opera 

em direção a duas frentes: a espiritual e a psicossocial. A primeira é caracterizada pela 

forma divina e sobrenatural com que os familiares percebem, cuidam e tratam de seus 

componentes. Uma forma de cuidado muitas vezes impositiva. A segunda, nas possíveis 

articulações sociais, realizadas pelos familiares e os portadores de transtornos mentais 

com intuito de participarem das missas nas igrejas, nas procissões ou nas romarias: 

Todo ano a gente freta um carro ou uma van pra levar a família...por que 

eu gosto de levar a família, levar pra todo mundo vê...assistir a missa lá e 

ver meu Padre Cícero e Nossa Senhora na romaria...aí todo ano a gente 

freta uma van e leva, esse ano nós tamo indo lá se Deus quiser (EF1) 

Ele vai sempre .... ele acompanha a igreja dos crente, evangélica né !!! 

(EF11) 

Eu sou muito com Deus meu fio.... e ele vai as vezes [a igreja], volta e 

meia ele vai ... ele vai ... ele vai quando tá bem ... num tando bem ele não 

vai não! (EF2) 

já levei ele várias vezes pra igreja (EF5) 



113 
 

Quando tem, tem que ir né? Ela vai, tem que ir rezar... (EF8) 

É pertinente observar que ir a igreja ou frequentar outras atividades ligadas a ela 

articula possibilidades de socialização ou de imersão dos portadores de transtornos 

mentais severos no cotidiano da comunidade ou das localidades onde residem, além de 

enlarguecer os horizontes vivenciais dos familiares e dos seus membros. “Para pacientes 

psiquiátricos, muitas vezes os recursos informais complementam serviços deficitários e 

a igreja se torna um importante grupo de suporte para família e doentes” (Gutierrez & 

Minayo, 2010, p. 1504).  

Em estudo sobre as forças das famílias no contexto dos transtornos mentais, Dias 

e Silva (2010) afirmam que a igreja também pode ser o local onde as pessoas com 

transtornos mentais são aceitas e estimuladas a participar dos grupos. Os autores ainda 

pontuam que esse espaço potencializa o exercício da cidadania e autonomia, 

considerados dois pilares importantes da política de reinserção social das pessoas com 

transtornos mentais. 

Na mesma direção Dias (2010) relata que a religiosidade ou a espiritualidade 

pode ser considerada uma força usada pela família na resolução de problemas 

relacionados aos transtornos mentais severos de seus componentes. Para a autora, a 

religiosidade é mediadora para promoção da saúde mental das pessoas, por também 

potencializar suas competências sociais. Ela afirma que o envolvimento religioso 

habitualmente está associado à melhora da saúde mental dos portadores de transtornos 

mentais severos. 

Geralmente, as missas, romarias ou quaisquer atividades espirituais são 

realizadas em coletivo e com a participação de diferentes personagens das redondezas 

ou de famílias de diversas localidades. Independente da frequência as atividades 

familiares dirigidas à religiosidade produzem efeitos positivos nas práticas de cuidado, 
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pois propiciam dinamicidade, participação, movimento e conexão dos PTMS a outras 

formas de produzir, ver e pensar suas existências. Sobre a natureza dos recursos 

religiosos aqui analisados, Vecchia e Martins (2006) observam que:  

“os recursos informais (igrejas, agremiações religiosas, seitas) estabelecem 

uma relação de complementariedade a partir da insuficiência do serviço 

público em saúde mental de resolver as necessidades de saúde dos usuários 

de forma integral, exigindo o suporte de redes sociais secundárias que 

cumprem, ainda que fortuitamente, um papel que é estabelecido, pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), à rede de atenção em saúde mental” 

(Vecchia & Martins, 2006, p.166). 

 

Como atividades que complementam às práticas da “rede oficial de cuidados” 

(Gutierrez & Minayo, 2010, p. 1498) as estratégias religiosas apresentadas 

potencializam a reprodução das redes sociais de sustentação dos PTMS, pois “os limites 

da rede de relações sociais que sustentam uma pessoa na sociedade não se restringem à 

família nuclear ou extensa, mas incluem todo um conjunto de vínculos interpessoais 

significativos do sujeito: [vínculos religiosos], coletivos, sociais e comunitários” [Grifo 

nosso] (Melman, 2008, p. 86).  

As aproximações dos familiares e dos portadores de transtornos mentais severos 

aos círculos, símbolos religiosos e a todos os rituais da religião católica revelam a força 

e o modo com que a cultura popular e regional opera sobre os participantes. Por cultura, 

entendemos ser “este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, 

leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 

membro de uma sociedade” (Laraia, 2011, p. 25). A cultura é dinâmica, reinventa-se, 

refaz-se e recria-se constantemente através dos tempos e das gerações parentescas. Ela 
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opera costumes e hábitos católicos/cristãos entre pais, filhos e netos por meio de 

interpelações religiosas ao longo das histórias familiares. 

Verificamos também que a religião se apresentou – pelo menos em um dos 

familiares entrevistados – de maneira a desfavorecer o desenvolvimento social dos 

portadores de transtornos mentais severos, quando um dos cuidadores entrevistados 

pontua a obrigação ou a obrigatoriedade do mesmo em ir a igreja rezar. “Acreditando 

que o [portador de transtorno mental severo] não tem condições de ser responsável 

pelos seus atos, escolhas e atitudes, a família adota uma postura infantilizada de 

cuidados” [Grifo nosso] (Pimenta & Romagnoli, 2008, p. 79), pois, obrigar o familiar a 

ir a igreja enfraquece sua capacidade de decidir para onde e como ir, atitudes que devem 

ser respeitadas.  

Constatamos que outra estratégia ou recurso religioso utilizado por familiares 

como mediadora de cuidados centraliza-se na figura do rezador e na força das 

promessas realizadas nas romarias: 

Eu levei e levo se for preciso ela pra todo canto ! tudo que é canto ! 

rezador, tudo ! tudo ! ... O que era de rezador que o povo dizia eu levava e 

levo... ele passou o remédio, fica bom ! (EF9)  

Verificamos, com base em Mota (2007) que os rezadores são detentores de 

conhecimentos religiosos e terapêuticos diversos, considerados como “tratadores de 

doenças”, especialistas em cuidar de situações mais simples como “maus-olhados” ou 

um “mal-estar”, enfim, são agentes autorizados a dar uma resposta rápida às dores ou 

demandas de saúde das pessoas. Tais personagens figuram no cenário rico e diverso da 

cultura do sertão nordestino e paraibano, sendo acionados pelas famílias quando da 

presença de “encantados” (aqui entendido como um transtorno mental).  
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Segundo Junges, Barbiani, Soares, Fernandes e Lima (2011) “ao optar por um 

curandeiro popular, as pessoas estariam optando por uma explicação mais inteligível do 

que é saúde, qual a causa da doença e qual o tratamento necessário e condizente com a 

sua compreensão de tratamento” (p.4329). Tais personalidades são familiarizadas com 

os costumes, culturas e acontecimentos religiosos dos territórios onde vivem. A grande 

maioria deles trabalha em casa. O aconselhamento, as rezas e a prescrição de remédios 

são algumas das estratégias de ação e atuação procuradas pelos familiares. Eles 

recorrem à reza com fins de sanar dores, “agonias”, “incômodos” ou outros “problemas” 

ligados à espiritualidade ou à vida social. Além disso, aos rezadores pedem-se bênçãos e 

proteção para festas, comemorações, batizados e outros eventos ligados à cultura 

popular dos familiares. Geralmente, tais personagens são acompadrados pelos códigos e 

ritos católicos.  

Desse modo, para alguns familiares os rezadores são mais um dentre outros 

recursos acionados para fins de cuidados em saúde mental. O acesso a essa e outras 

categorias religiosas analisadas promovem enriquecimento às “dimensões da saúde 

integral” de familiares e dos portadores de transtornos mentais severos, pois recorrer a 

santos, rezas, rezadores, missas, romarias, procissões e ritos de promessas fortalecem as 

aproximações às dimensões espirituais de suas saúdes.  

Verificamos que os rezadores fazem parte das estratégias de saúde que compõem 

as medicinas tradicionais ou populares da região do alto sertão paraibano, pois “são 

investidos por seu grupo de um poder exorbitante, por vezes mesmo superior àquele 

creditado ao médico diplomado” (Laplantine, 2011, p. 219). Contudo, essa análise não 

se detém ao exercício ou trabalho de tais pessoas, mas sim, ao modo como os saberes e 

as práticas advindas dos rezadores são acionadas pelos familiares.  
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As práticas descritas até então reforçam vivências culturais e sociovivenciais;  

potencializam os bons afetos advindos das relações familiares com personagens que 

compõem a cultura e a medicina popular. Sobre a religião e a medicina popular, 

Laplantine (2011) considera que tal composição “nos permite... captar de modo notável 

a relação estreita entre o doente e seu grupo, entre a doença e o sagrado, entre a 

medicina e a religião, entre a saúde e a salvação” (p.225)  

As famílias operam cuidados ligados ou mediados por dimensões que figuram na 

instância do abstrato, do religioso e dos símbolos materializados nas imagens e esses 

acontecimentos reforçam cada vez mais as relações e as conexões psicossociais e 

coletivas dos portadores de transtornos mentais o que favorece a produção de novas e 

diversificadas linhas de soluções para problemas relacionados às suas demandas. É 

importante pontuar que tais forças de expressão não estão em desacordo com o que 

defendemos nesse trabalho. A religião não é a causa ou motivo do afastamento dos 

familiares dos serviços mas é importante destacar que as estratégias de cuidado ligadas 

a religiosidade católica tradicional precisam ser conhecidas pela RAPS, mais 

precisamente, pelos profissionais que compõem os serviços substitutivos afim de 

complementarem os repertórios de cuidados já existentes (seja dos familiares ou da rede 

de atenção psicossocial) afim de promoverem com mais eficiência e – sem 

desconsiderar as tradições familiares – ligadas ao cuidado em saúde mental. 

Antes de encerrar tal discussão é importante destacar a força que os rituais de 

promessas e de milagres possuem no cotidiano religioso de algumas famílias: 

Eu fiz uma promessa pra rezar um terço de joelho com a presença dele, e 

levei a cabeça de madeira dele também e botei lá na casa do milagre, aí 

quando nós subimos com ele, você pode crer que essa folha de papel aí 

num tá nem branca a vista do que ele ficou ...parece que foi na hora que 
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ele tava recebendo o milagre...ele ficou em pé assim escorado na estátua 

assim e ficou branco! Branco! Branco! Que até os olhos dele ficou 

branco...aí foi, nós terminamos de rezar o terço aí dois genros meus ...um 

pegou do lado outro do outro desceram as escadarias e sentaram ele lá 

fora aí a gente conseguiu dar uma coisa e ele, sem querer se alimentar, aí 

pronto nesse dia em diante ele parou em casa...foi um milagre do meu 

Padim Ciço (EF1) 

Segundo Dantas (2008), as promessas são recursos feitos individual ou 

coletivamente, sendo uma maneira ou forma de comunicação entre os familiares e o 

mundo de Deus. De acordo com a autora, nelas são exprimidas algumas representações 

simbólicas que revelam como tais indivíduos interpretam e reproduzem os 

acontecimentos da vida social, espiritual e/ou sobrenatural das pessoas (aqui 

significadas por familiares e PTMS), os quais são fruto da vontade de Deus e nelas 

mantém a marca e a força de uma relação que vai além de um simples pedido verbal.  

O ritual das promessas mexe com o cotidiano dos familiares participantes, 

cruzam as fronteiras e religam-se às sazonais romarias acontecidas no sertão cearense. 

Para isso percorrem, em média, 136 km de distância.  Mobilizam não somente suas 

casas, como a de outros parentes, em viagens à Casa do Milagre (alusão a uma igreja 

não nominada pelo familiar, localizada na cidade de Juazeiro do Norte – CE) com o 

intuito de pagar e fazer promessas, rezar terços, obter milagres e curas dos santos, de 

Nossa Senhora e da divindade superior que os regem e protegem.  

Observa-se, no trecho de entrevista acima destacado, que os familiares não 

restringem o cuidado somente aos limites territoriais da propriedade, da comunidade ou 

da cidade onde moram. Vai além disso: rompem, vazam e escapam de suas geografias a 

procura de cuidados e de realizações que para eles normalmente não se conseguem sem 
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ajuda divina. Considerando as diversidades e as variações das promessas, Dantas (2008) 

acrescenta que: 

“no geral esses rituais simbólicos estão ligados mais precisamente a 

problemas da vida cotidiana, como as doenças, as dificuldades financeiras, 

..., a escassez de chuva, o sucesso na vida profissional ou estudantil. São 

recorrentes os pedidos ... para cura de doenças leves, moderadas e graves; 

a recuperação da visão perdida e da capacidade de andar, para aqueles com 

deficiência física; o afastamento de vícios (bebidas, cigarro e outras 

drogas); empregos, fartura, saúde, ... [e pedidos dirigidos] para acabar com 

a miséria e a pobreza, dentre outras” [Grifo nosso] (Dantas, 2008, p.189). 

 

Tais preces revelam um pouco da realidade difícil dos participantes. A 

vulnerabilidade social, marcada pela ausência territorial e operacional dos dispositivos 

ou instituições de saúde e a falta da atenção por parte de alguns gestores de saúde 

agravam ainda mais a situação dos familiares. Contudo, o tipo de relação construída 

pela tríade família, religião e PTMS potencializa o cuidado dirigido à socialização ou 

ressocialização desses últimos. Sabendo que tais personagens já passaram por diversas 

experiências de internamentos em hospitais psiquiátricos, questão que merece atenção e 

cuidado não somente das famílias, como também de outros operadores de saúde que 

compõem suas redes de sustentação social.  

Percebemos também que há contiguidade das práticas aqui relacionadas com as 

“dimensões socioculturais do processo social complexo” (Amarante, 2007, p. 64) que 

compõem as linhas de vida dos familiares e dos seus pares.  Nesse sentido, o uso do 

recurso religioso por familiares que cuidam desses personagens potencializa e 

complementa os discursos, as investigações e as teorizações do modelo de atenção 
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psicossocial e da Reforma Psiquiátrica (Costa-Rosa, 2000, p. 141) quando consideram a 

implicação sociocultural e a sabedoria popular/familiar nos manejos com os portadores 

de transtornos mentais.  

Além disso, e não menos importante, para que haja de fato complementariedade 

de ações voltadas à incorporação dos conteúdos elencados nessa discussão, faz-se 

necessário que o CAPS II e outros serviços que compõem a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) do território problematizado cumpram com o objetivo geral, com 

alguns objetivos específicos e com responsabilidades institucionais previstas pela 

Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (Ministério 

da Saúde, 2011), quais sejam: 

“Promover a saúde das populações do campo e da floresta, por meio de 

ações e iniciativas que reconheçam as especificidades religiosas, de 

gênero, geração, raça/cor, etnia e orientação sexual, visando o acesso aos 

serviços de saúde;... e a melhoria dos indicadores de saúde e de qualidade 

de vida; reconhecer e valorizar os saberes e as práticas tradicionais de 

saúde dessas populações, respeitando suas especificidades; incluir no 

processo de educação permanente dos trabalhadores de saúde as temáticas 

e os conteúdos relacionados aos saberes, às práticas, às necessidades, 

demandas específicas dessas populações, considerando a situação 

intercultural na atenção aos povos e comunidades tradicionais; apoiar 

processos de educação, informação e empoderamento dessas populações 

sobre o direito à saúde e em defesa do SUS” (Ministério da Saúde, 2011, 

p. 22-23). 
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A tomada desses objetivos é de extrema importância, pois “é fundamental que a 

referência técnica crie vínculos, conheça a casa, a família, para poder cuidar. Para que 

seja parceira do serviço, ela [a família] precisa ser cuidada, necessita de alguém para 

escutá-la, acolhê-la e orientá-la” [Grifo nosso] (Pimenta & Romagnoli, 2008, p. 83).  

Percebe-se que com os familiares participantes a RAPS e o CAPS II ainda não 

ocuparam tal lugar, desafiantes funções. É necessário articular trocas de saberes entre os 

serviços de saúde e a comunidade. Só assim haverá uma saúde de qualidade marcada 

pela inserção da cultura, das particularidades, especificidades e símbolos regionais aos 

repertórios de ações e práticas dos profissionais.  

Tais posturas nos afastam do engodo do falso progresso da saúde, por que, se 

hoje ela “progride (o que é inegável) (...) é ao preço de uma descontextualização 

cultural da doença e de uma ocultação da ligação do doente com a sua sociedade” 

(Laplantine, 2010, p. 225). Precisamos cotidianamente lutar por uma saúde digna, que 

acolha sentidos diversos e diferenciados, “bem como de avanços em relação às políticas 

públicas de inclusão social e reabilitação psicossocial, (...), de estímulo ao 

empoderamento dos usuários e familiares, no sentido de fazer avançar o processo de 

desinstitucionalização em saúde mental” (Dimenstein et. al, 2010, p. 1223) 

 

b) O trabalho 
 

O trabalho no terreiro, na terra ou com os animais é uma das principais 

características de quem vive na zona rural. No plantio de milho, feijão, batata doce ou 

mandioca, manjericão, salsinha, abóbora, manga, pimenta, maracujá, macaxeira e 

demais hortaliças, essa atividade é um excelente instrumento para transformação da 

terra e do meio em que os familiares vivem. De acordo com a Comissão Nacional Sobre 

determinantes Sociais da Saúde (2008) “as condições de vida e trabalho e seus efeitos 
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psicossociais constituem um dos principais mediadores através dos quais a 

estratificação socioeconômica influencia a situação de saúde dos indivíduos ou grupos” 

(p.58). Alguns familiares sinalizaram contar com a ajuda dos PTMS no cotidiano de 

trabalho na roça ou dentro de casa: 

Rapaz, eu trabalho na roça né ? nós luta com um gadinho que tem aí e 

trabalho na roça, na agricultura!!! Ele limpa mato, broca. E limpa, 

planta, sabe assim...nós trabalha em cerca também né ? (EF10) 

Mas se eu tiver dia de sábado sozinha e a sala tiver grudada “Jurandi, 

varre aí Jurandi! Varre essa calçada negão ah!!! Ave maria!” ele diz “eu 

não!” eu digo “mas você quando...!” aí ele pega a vassoura e varre, varre 

(EF2) 

Arar a terra, brocar, plantar quaisquer tipos de insumos alimentícios ou criar 

bovinos, caprinos, galináceos, ovinos ou suínos são atividades que religam os PTMS a 

terra. Varrer, limpar o “terreiro”, colher frutos, plantar, lavar a casa, debulhar feijão e 

carregar o pote com água são atividades laborais identitárias da vida no campo. Nesses 

termos, o significado do trabalho para muitas famílias vai além do que parece ser, “é do 

trabalho realizado sobre a terra que os rendimentos são extraídos, seja em forma de 

produtos de subsistência, seja em forma de produtos para a comercialização” (Bagli, 

2010, p.88). 

O trabalho é um determinante social de saúde. As atividades laborais exercidas 

pelos portadores de transtornos mentais severo sobre o campo reforçam as 

sociabilidades, retiram as famílias de estratégias únicas de cuidado, enriquecendo 

repertórios de aprendizagens, de relações, de convívio com outros familiares ou com 

vizinhos. Seja na construção de uma cerca, de um poço artesiano, de cisternas, de muros 

de madeira ou quaisquer atividades relacionadas à transformação da terra, os PTMS 
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ampliam seus repertórios laborais e contribuem ao sustento e manutenção do equilíbrio 

financeiro da família.  

O trabalho exercido pelos PTMS no contexto da zona rural contribui para o 

processo de ressocialização dos mesmos, além de aferir participação ativa e sentimento 

de pertença ao coletivo ou grupo familiar. Tal ocupação os retira do sedentarismo, da 

monotonia e ajuda, principalmente, na quebra dos efeitos colaterais advindos das 

medicações tomadas por eles.  

Verificamos que os familiares que exercem alguma atividade laboral passam a 

maior parte do tempo fora de casa, ajudando na roça ou nos afazeres relacionados a ela. 

Também foi observado que o uso de tal recurso acontece por vias diferenciadas, 

conforme as diferenças de gênero. Geralmente, familiares que possuem transtornos 

mentais severos e que são homens os afazeres diários ou os serviços realizados são mais 

“pesados”. Já em famílias que possuem mulheres com transtornos mentais severos 

mulheres o exercício de trabalho delas são “mais leves”, como visto anteriormente, 

ligados à casa e ao trabalho doméstico.  A força e a participação dos portadores de 

transtornos mentais serveros nos terreiros ou dentro de suas casas conferem ganhos 

biopsicossociais e possibilitam relações familiares diferenciadas, mais potentes e 

intensas.  Contudo, observamos em algumas famílias que o recurso medicamentoso 

afeta as atividades laborais ou recreativas das pessoas com transtornos mentais severos. 

Quando não trabalham nas roças ou dentro de suas casas, ou quando não estão em 

movimento pelas ruas ou pelos terreiros, esses estão ociosos em redes ou camas por 

causa de adversidades ligadas ao uso dos medicamentos: 

Ela num faz nada, num faz é nada!! Só toma os remédio! E pronto !!! 

(EF9) 
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Sendo assim, o uso dos recursos laborais está intimamente ligado à maneira com 

que os familiares usam a medicação, podendo ou não inviabilizar as atividades diárias 

dos portadores de transtornos mentais severos, o que depende de fatores, tais como o 

tipo de remédio, da dosagem e da quantidade de vezes que ele é ministrado por dia. 

Sobre o uso do recurso da medicação como estratégia de cuidado pelos familiares 

veremos a seguir. 

 
c) A medicação 

 

A medicação é uma categoria apontada pelos resultados desta pesquisa como 

estratégia de cuidado em saúde mental por familiares que residem na zona rural. 

Variada em suas naturezas, formas, intensidades e origens, a medicação para fins de 

cuidado ou tratamento a pessoas com transtornos mentais figurou, no contexto da saúde 

mental, com mais intensidade nos últimos dois séculos.  

O uso de psicofármacos como mediador de cuidados a pessoas com transtornos 

mentais “teve início com os trabalhos de Emil Kraepelin [séculos XIX e XX], mas as 

descobertas que revolucionam a prática clínica somente ocorrem após a Segunda Guerra 

Mundial” (Almeida, Coutinho & Pepe, 1994, p. 05), com a evolução da química 

refinada e o aumento dos investimentos das indústrias farmacêuticas às pesquisas para 

manipulação de medicamentos (antipsicóticos, em especial) mais potentes. Segundo 

Moreira, Freitas, Almeida e Maia (2012): 

“nesse aspecto, a indústria farmacêutica obteve seu apogeu, produzindo e 

comercializando uma variedade de medicamentos, com cores, tamanhos e 

sabores diferentes, que satisfaziam as necessidades de saúde da população 

nos casos em que a medicina tradicional ainda não havia alcançado” 

(Moreira et al., 2012, p. 171).  
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Sabemos que uma das formas de tratamento mais usadas pelo modelo asilar 

atual foi e continua centrada na medicação e em outras formas de “contenção” e 

“controle” da “loucura”.  É conhecido também que o uso da estratégia da medicação 

como único recurso de cuidado e tratamento, por si só não possuem força suficiente 

para ajudar no processo de reinserção social e desinstitucionalização de PTMS que 

fazem uso da internação em hospitais psiquiátricos, pois entende-se que no contexto da 

atenção psicossocial “a medicação passa a ser encarada como mais um recurso – e não 

como o único e principal artefato ao redor do qual todos os demais orbitam” 

(Dimenstein et al., 2010, p. 1213).  

É importante esclarecer as diferenças entre medicação e medicalização. 

Enquanto a primeira corresponde ao ato de medicar, ou como comumente usado pelas 

pessoas como a materialização do próprio remédio, nada além ou aquém disso, a 

segunda é entendida como um processo de apropriação da vida dos portadores de 

transtornos mentais severos pelo saber médico (Castro, 2009). É uma estratégia de 

disciplinarização ou normalização da vida, de toda sua complexidade de articulações e 

conexões dos saberes que dela brotam reduzidas ao saber clínico 

A medicalização é marca-identidade do modelo asilar;  nada mais do que “um 

prolongamento da disciplina asilar na superfície do ou no corpo” (Foucault, [1926-

1984], 2006, p. 226) daqueles que, na condição de alienados, se submetem ao seu poder.   

A medicalização é um processo pelo qual a vida dos homens é “capturada” gradativa e 

discretamente pelos saberes médicos. Tal interferência age sobre os costumes, hábitos, 

conceitos e as construções sociais.  

Diferir “medicação” e “medicalização” esclarece horizontes e possibilita 

aberturas para a análise das entrevistas, despreocupando com descuidos conceituais ou 
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uso impreciso das terminações. A medicação faz parte do cotidiano de todas as famílias 

entrevistadas.  

A partir das entrevistas mapeamos as seguintes medicações utilizadas pelos 

familiares: Haldol 5 mg, Fenergan 25 mg, Zyprexa 10 mg, Valium 10 mg, Akineton 2 

mg, Melleril 30 mg/ml, Dipirona Sódica 50 mg, Varitrat 250 mg, Amplictil 100 mg, 

Neozine 25 mg, Carbamazepina 200 mg e Gardenal 100 mg. Muitos dos portadores de 

transtornos mentais fazem uso dessas medicações há pelo menos 28 anos.  

Muitos participantes alertaram a respeito de dificuldades na aquisição dos 

fármacos. Muitos dessas medicações não foram adquiridas pelo SUS e sim compradas 

pelos próprios familiares responsáveis pelo cuidado o que gera dívidas para eles. 

Quando eles possuem poder aquisitivo baixo ou falta de autonomia financeira as 

dificuldades de aquisição não são somente de medicação, mas de outros recursos para 

fomento das necessidades de saúde básica e geral dos portadores de transtornos mentais 

severos. Esse dado encontra concordância nas discussões feitas por Rosa (2011a), 

quando diz que “no provimento de cuidado ao portador de transtorno mental, o que em 

primeiro lugar pesa no orçamento doméstico são as despesas relacionadas a seu 

tratamento [medicação, transporte e roupas], vindo a seguir aquelas relacionadas à sua 

manutenção física e biológica” (p.310).  Outro ponto importante é o custo da 

medicação. Especificamente nesse caso, as despesas ultrapassam a taxa dos 44% do 

salário mínimo de alguns familiares. Além disso, muitas vezes é o próprio cuidador, 

geralmente uma pessoa idosa, quem vai a “rua” (cidade) comprar as medicações: 

É comprado tudo, aqui tem mês que eu gasto é R$ 250,00/ R$ 300,00 reais 

de remédio .... as veze eu compro lá na farmácia popular quando 

tem...mas lá toda vida só encontro dois remédio lá, nunca tem os remédio 

todo...é...aí eu vou inté na farmácia pra comprar o remédio ... “aí todo 

mês pra poder pegar o remédio dele tem que ir no postinho vizinho ao 
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Banco [na cidade] pegar a receita pra poder comprar na farmácia...é 

assim (EF1) 

é meu outro filho que compra... eu digo filho “ele tá sem remédio!” aí ele 

tem meu dinheiro, ele vai comprar... (EF4) 

eu assim gasto é mesmo se não fosse com as ajudinhas que eles dá desses 

remédios do governo era mais de R$ 200,00 (duzentos reais) por 

mês....nós compra um bocado! (EF10) 

Além das adversidades em relação ao dinheiro, é importante salientar que o 

acesso tanto de entrada quanto de saída dos sítios limita a mobilidade dos familiares 

para comprar remédios. Ao lado deste, outro agravante é a falta de medicamentos 

disponibilizados pelos municípios ou pelas secretarias de saúde nos postos de coletas. 

Em decorrência desse fator, o familiar precisa arcar com os custos e com as incertezas 

de que o poder público irá garantir tais benefícios:  

Vai no posto quando tem... aí vai o médico passa aquela receita, aí é que a 

pessoa compra na farmácia...a recebe na farmácia as vez quando tem, 

quando num tem compra...tem na farmácia básica...aí compra, só que 

agora até pra pegar uma receita tem dificuldade por que é o posto que 

pertence aqui vi falar que o médico foi saiu já, diz que a prefeitura, o 

secretário, ia arrumar outro médico pra entrar só que até agora num ouvi 

falar que entrou não...e muitas as vezes se a pessoa for pro outro posto 

que pertence a outro [sítio] , eles dizem “não, aqui num pertence a você 

não!”.... mês passado mesmo fui pegar a receita dele, saí daqui de manhã, 

fui pegar a receita, cheguei lá aí disse “não tem médico hoje! Só tem 

médico de tarde!”, tive que esperar por a tarde pra poder pegar a receita, 

pegar o remédio, pegar uma moto, vim pra casa, trazia...é isso que eu digo 

...nós sempre faz assim (EF3) 
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Verificamos preocupação dos familiares com a aquisição das medicações dos 

portadores de transtornos mentais severos. Articular meios para renovação da receita 

médica e angariar recursos financeiros para a aquisição de medicação fazem parte do 

cotidiano familiar. Sua presença nos postos de saúde, na cidade, nas farmácias ou em 

quaisquer lugares destinados a aquisição dos remédios sinalizam, no mínimo, 

responsabilidade e autocuidado dentro da estratégia familiar. Percebemos também 

famílias cujos PTMS estavam à vontade para realizar a compra dos remédios: 

ela vai pega a receita nos côcos e vai pra rua, pra comprar os remédio 

dela...e a muié vai pegar o dinheiro dela, ela tem a bolsa família...aí pega 

vai compra os remédio dela e volta...é esse o negócio (EF7) 

Observamos, neste caso, que o portador de transtorno mental severo possui certa 

autonomia para ir e vir mensalmente à cidade quando o assunto é a compra da 

medicação ou o saque do benefício ao qual tem direito. Esse fomento ajuda na 

manutenção do poder aquisitivo familiar e, em famílias pobres, limitadas 

economicamente, “alivia” as despesas com as pessoas com transtornos mentais severos. 

Outro ponto importante, observado no trecho destacado da entrevista anterior, é 

a falta de cobertura médica nos poucos postos e serviços de saúde das regiões 

pesquisadas. Tais informações anunciam falhas, falta de investimentos e inoperância 

dos serviços existentes dentro do território que compreende o consórcio a qual as 

cidades pesquisadas fazem parte. De fato, aproximando tais achados com os dados 

obtidos pelo último mapeamento dos estabelecimentos de saúde pública feito pelo 

Censo Demográfico do IBGE (2010), observamos que a cidade de Cajazeiras possui a 

cobertura relativa de 17,14 km2 por serviço de saúde. Em Bom Jesus tal proporção 

chega a 18,5 Km2 de cobertura e a cidade de Joca Claudino marca 23,81 Km2 de 

referência relativa por serviço. Considerando o CAPS II de Cajazeiras como polo de 
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saúde regional, é possível notar que a cobertura territorial relativa por serviço de 

referência para os três municípios marca em torno dos 20,83 Km2, sem considerar as 

distâncias entre as cidades, questão de nossas próximas discussões.  

Os dados acima relacionados são alarmantes e questionam os princípios de 

universalidade, equidade e integralidade do SUS no âmbito do território pesquisado, 

pois “a efetividade dos serviços da saúde mental está condicionada à qualidade e à 

oferta de outros serviços no âmbito da saúde pública, que já afirmem os já referidos 

princípios do SUS” (Vasconcelos, 2010, p. 83).  

Sem a contrapartida quali/quantitativa dos dispositivos de saúde nas zonas 

rurais, muitos familiares são obrigados a saírem de suas localidades e passarem o dia na 

cidade em busca de atendimentos. Saem de casa pela manhã e voltam ao fim da tarde, 

mesmo assim correm o risco de chegarem aos serviços de saúde na cidade e não serem 

atendidos por faltas de senhas para consultas, porque acabam muito rapidamente, e 

muitas vezes voltam para casa sem a medicação e/ou as receitas:  

As vezes eu vou a um posto de saúde na cidade pegar a receita, ai vem não 

sou atendido volto pra casa ser sem atendido, se quero vou a um hospital 

aí eles falam “não, aqui é só caso de urgência!” mas eu conto as 

circunstâncias “não!” eu vim pela receita, no posto não tem médico, aí é 

que ele vai e me atende ... agora é a dificuldade, história de saúde a 

dificuldade é grande (EF3) 

quando eu tô doente...eu procuro mais no hospital.... Tem que chegar cedo 

de 06:00 ou 06:30 por que o pessoal chega cedo ..aí então eu perdi a 

viagem ...e outra também ..eu ia pedir a requisição pra tirar esse sinal e 

pegar as receita pra comprar os remédio dele ..aí não peguei...daqui pra 
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semana que entra tem que ir de novo...aí tem que ir cedo pra poder chegar  

lá e encontrar senha, a vaga. (EF1) 

A medicação ocupa múltiplos lugares dentro do cotidiano das famílias. Além de 

mobilizar os cuidadores e PTMS nos itinerários “casa-rua/ rua-casa” para adquiri-los, 

ela é ponto de preocupação dos responsáveis quando o assunto é a ministração:  

 Num quer tomar o remédio ... tá com três dias que ele tomou o remédio, 

fica aí nesse....agora quando ele toma ele não dá trabalho, mas ele – 

parece que é uma coisa – ele não quer eu já pelejei é com vidro de 

remédio pra ele tomar mas ele não toma! (EF5) 

não, ele num toma remédio não de jeito nenhum!  (EF4) 

Observa-se a preocupação e esforço dos familiares em atender as prescrições e 

recomendações dadas pelas receitas médicas: “em relação ao manejo das doenças, [as 

famílias] pobres [muitas vezes] utilizam as prescrições médicas de modo adaptado, 

mesclando-o com o conhecimento popular” (Gutierrez & Minayo, 2010, p. 1504). 

Também é notável que os bons afetos advindos do diálogo e da tomada de 

responsabilização fazem parte das estratégias de suporte dos familiares no momento da 

medicação: 

É questão de lutar, primeiro a gente quer mais é a preocupação são 

doente né ? tem que tomar, se aproximar mais a casa por que ela vive 

adoentada nós tem que dar os remédios direitinho, a gente também é tem 

um cuidado mais...mais responsabilidade de ficar de dia-a-dia ficar 

cuidando deles né ? (EF8) 

Quando o diálogo não funciona ou quando o esquecimento ou negação faz parte 

do cotidiano da administração de medicações, os familiares encontram estratégias 

alternativas com ou sem o consentimento dos PTMS: 
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Meu fi, mas ele num toma mais! Eu botava no café, ele diz “mamãe bote 

no café!” aí eu botei ...aí ele espiou mesmo assim ...meu fi ele tinha uma 

coisa com ele...aí ele espiou... ele “já ta bom de sacudir na sua cara!” eu 

digo “não!” ...aí tem é remédio se ele num deu... num avoou nos mato aí 

tem é remédio! ...como é que vai ser? (EF2) 

cada refrigerante que ele bebe eu acho bom que dentro do refrigerante eu 

boto o remédio, ele bebe! (EF5) 

Os alimentos ou bebidas servem como meios para medicação dos PTMS. 

Qualquer alimento ou líquido pode assumir tal função, pois, muitas medicações 

possuem gosto amargo e o açúcar contido nas comidas ou em determinadas bebidas 

ajudam na deglutição dos mesmos. Todavia, discute Rosa (2011) “às vezes, o PTM 

tende a deixar de se alimentar, pois, se tem delírios persecutórios, esse se materializa 

pela comida, “contaminada”, “esquisita”. O PTM tende a se sentir traído, perdendo a 

confiança do cuidador” (p.303) quando a administração da medicação é feita sem 

consentimento.   

 Acreditamos que a não imposição ou intimidação no momento da administração 

de medicamentos do PTMS é importante. O recurso da criatividade deve ser acionado 

respeitando os limites, demandas e especificidades de vida de cada componente, e isso 

ajudaria nas possíveis dificuldades dos familiares com as negações. Negar ou esquecer-

se de tomar os remédios, conforme discutido por Rosa (2011a), acontece “por vários 

fatores. De um lado, pelo PTM não se aceitar como enfermo ou não assumir o 

tratamento, ter relação mágica com o medicamento ou querer manter um espaço de 

liberdade. De outro, há os efeitos colaterais provocados pela medicação” (p. 302).  

As preocupações dessa pesquisa ultrapassam questões dos efeitos clínicos dos 

remédios. É fato conhecido que algumas medicações causam efeitos colaterais diversos, 
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mas é necessário que os familiares e os PTMS operem corretamente tal processo 

articulando o uso da medicação a outros recursos regionais, culturais e sociais 

disponíveis, que ajudem no processo de socialização. Medicar é parte importante no 

contexto da atenção psicossocial, mas usá-la como única estratégia de tratamento e 

cuidado torna a família vulnerável às ações e orientações trazidas pelo hospital 

psiquiátrico da região.  No entanto, observa-se que “é evocada a “competência” pessoal 

para decidir entre tomar, parar de tomar e não comprar evocando a dispensa da 

medicina na gestão do sofrimento” (Alves, 2010, p. 59) 

Sabemos que os familiares investigados não fazem uso ou usam “muito pouco” a 

RAPS ou deixaram de frequentar ou usar o CAPS II de referência deles. Relacionando 

tal fato com as discussões propostas, não é difícil de perceber que a maioria das 

prescrições ou receitas médicas é feita pelo único serviço de saúde privado com 

internação psiquiátrica da região. Além de prescrever, a instituição (na fala dos 

participantes) orienta, impõe e não sugere outras formas de cuidado, senão o uso 

irrestrito da medicação: 

Continue com o mesmo remédio até o fim da vida dele,  enquanto vida ele 

tiver (EF1) 

o médico disse “olha ela não pode passar nem um dia sem tomar esse 

medicamento, nenhum dia!” Pode ficar sem tudo menos com o 

medicamento (EF9) 

Nas palavras de Coelho (2012), 

Ao medicalizar um paciente sob a alegação de ajuda-lo em seu tratamento, 

os psiquiatras não estão se colocando do lado daquele que sofre, mas sim a 

favor do pharmacolonialismo, que se move predominantemente na lógica 

do capital [bem como ailsar e manicomial]. Isto por que a medicalização 
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suprime a ética do cuidado de si, a estética e a motivação que poderia levar 

à cura, sendo, portanto, inimiga da subjetivação (p.98) 

Verificamos que as famílias pesquisadas operam cuidados no limiar de 

coexistência entre três fontes de conhecimento principais: aqueles advindos dos poucos 

contatos com os serviços de saúde e com o hospital psiquiátrico (Clínica Santa Helena), 

os saberes ligados à sua cultura, seus enredos familiares, suas descendências, histórias, 

vivências e crenças e, por fim, os saberes ligados ao acesso aos meios de comunicação, 

como os advindos da televisão.  

Ressaltamos que não há sobreposição de saberes, contudo sem suporte adequado 

e integral dos serviços substitutivos dirigido as particularidades dos cuidados aqui 

discutidos, as famílias caem na falsa ideia (trazida pelo hospital psiquiátrico) de que só 

o remédio terá “poderes” suficientes para tratar e cuidar dos PTMS.  

Conforme discutido no início desse tópico e em alguns trabalhos (Amarante, 

2007; Guimarães & Rosa, 2012; Rosa, 2011b), a medicalização como apropriação 

indevida do saber cultural e vivencial dos familiares pelo saber psiquiátrico não é 

suficiente para garantir além das melhoras clínicas, a inserção social, a autonomia, o 

estabelecimento dos laços sociais, humanos, econômicos e civis dos PTMS.  

A história dos familiares com os PTMS pesquisados variam de dez a 28 anos de 

cuidados. São décadas de uso de variadas e potentes medicações. Muitos grupos tem 

consciência dos efeitos causados por anos de uso dos antipsicóticos e neurolépticos: 

O medicamento já...assim...por causo que uma pessoa que 

é...é...drogado! vive drogado! O medicamento também já... ele 

ta...aviciou-se muito é...se acontrolou dele...tomou de conta o 

medicamento, o medicamento...o remédio (EF1) 
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Além dos variados efeitos clínicos, não desconsiderados, porém desnecessários 

de serem mencionados, alguns remédios operam sobre o cotidiano dos PTMS, 

limitando-os nos afazeres diários da casa e da vida social: 

Devido o remédio qualquer momento que você chegar aqui é daquele jeito 

ali...ele só dorme coberto de cabeça e tudo ...das seis as seis do outro 

dia...o calor pode tá batendo... Como é que pode uma criatura dessa?? É, 

que não dá um prego em nada!!! Toma remédio, medicamento 

direto...toma seis medicamentos ele toma direto, todo dia, direto! (EF1) 

 os remédios são pesados também né ? que esses Haldol, haldol, esses 

haldol de 5 mg se tomar, toma pela manhã quase passe o dia, quase mais 

dormindo né ? muitas das vezes tem que a gente cuidar, chamar pra dar o 

alimento também, que ela...que pode dormir demais passa as hora dos 

alimento né  ? complicado a gente lutar com gente assim mas tem que 

lutar né ? (EF8) 

num faz nada, num faz é nada!! Só toma os remédio! Ela toma os remédio 

quando a gente dá ! ela toma os remédio quando nós damo....quatro 

remédio num dia (EF9) 

Verificamos também certa indignação de alguns familiares sobre 

comportamentos dos PTMS entendidos como “ociosos”, pois “não dar um prego em 

nada” diz respeito a “não saber fazer nada”. Esse fato explica a falta de informação dos 

cuidadores sobre os efeitos da medicação. 

Percebemos que alguns familiares fazem o uso incorreto da medicação, mesmo 

assim alguns familiares continuam com a ministração sem que haja manejo adequado 

tanto das dosagens quanto do tipo de remédio dado. Tais comportamentos são 

reforçados pelo medo de serem agredidos em momentos de crises do PTMS: 
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o medicamento é quem sustenta ele e a força de Deus ... ah! Num pode 

faltar o remédio não!”....e quem que é doido de deixar faltar??? Por que 

se deixar faltar pode se aprontar que ele tira todo mundo dentro de casa! 

(EF1) 

Afetados, temerosos com as condutas agressivas ou com o “adoecimento” dos 

PTMS, desprovidos de orientação adequada sobre como e por que do uso de 

determinadas medicações, desassistidos pela RAPS do território, alguns familiares 

solucionam “o problema” com a internação, na maioria das vezes de maneira 

compulsória e com o uso de múltiplos recursos:  

aí tem que tomar remédio direto, por que se num tomar adoece, aí é 

obrigado internar (EF7) 

 por muitas vezes que ele ficou piorando por que quando dava pra ficar 

bom por aqui mesmo com o remédio e tudo num internava não mas depois 

ele ficou perturbado que tem que internar (EF6) 

ele foi parou de tomar o remédio aí foi beber de novo aí quando adoeceu 

aí dobrou a doença ficou 5 meses internado (EF11) 

Constatamos a ligação direta entre o uso da medicação e a internação. O modo 

com que os familiares operam o cuidado medicamentoso está intimamente relacionado 

com a internação dos PTMS. Seja pela recusa, esquecimento ou incompatibilidade dos 

remédios as especificidades dos transtornos “a sua manutenção em casa e a 

estabilização dos seus sintomas estão estreitamente relacionados ao uso do 

medicamento” (Rosa, 2011a, p.306).  

Se por um lado não há imposição ou uso da força dos familiares com os PTMS 

no processo da medicação, por outro recorrem aos recursos da exclusão por meio do uso 

do hospital psiquiátrico. Aqui percebemos o anúncio de que o “poder psiquiátrico” 
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(Foucault, [1926-1984], 2006) ainda opera no território pesquisado. Na contramão de tal 

realidade, as famílias e os serviços que compõem suas referências precisam articular 

meios para romper com práticas engessadas, obsoletas, ultrapassadas e iatrogênicas 

advindas dos resquícios do modelo asilar na comunidade, pois, nesse contexto,“os 

hospitais psiquiátricos institucionalizam uma espécie de farsa da relação de serviço” 

(Goffman, 2008, p. 299). 

Precisamos justificar mudanças, veicular outros meios, formas inovadas e 

inovadoras de inserir os PTMS no convívio rural articulado com a cidade. Também é 

impreterível enriquecer o modelo da atenção psicossocial conectando-a a novos 

repertórios ou a novas sabedorias que visem a complexização das redes familiares e a 

desinstitucionalização plena dos PTMS.   

Conforme Amarante e Torre (2010), 

“o processo de reforma psiquiátrica brasileira [precisa] não se deixar 

capturar de forma fácil pelos modismos e refluxos, nem pelas dificuldades 

e armadilhas [advindas dos hospitais psiquiátricos ou do modelo asilar] a 

ponto de perder suas orientações fundamentais ligadas à construção de 

cidadania e inclusão social” (Amarante & Torre, 2010, p. 113). 

As práticas asilares no cotidiano familiar constituem desafios urgentes para a 

RAPS por que acreditamos que não deve haver complementação de cuidados ou 

tratamentos entre a rede substitutiva e os hospitais psiquiátricos. Seria no mínimo uma 

contradição os dois serviços trabalharem como parceiros. Nossos esforços são para que 

tal engano não aconteça, e se já acontece, a atenção psicossocial não está conseguindo 

cumprir com suas funções, pois “mudar uma lógica de cuidado em saúde mental que 

avence no sentido da não exclusão das mesmas não se consegue sem oferecer apoio, 
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assessoramento e capacitação às famílias para lidar com seus membros” (Dimenstein et. 

al., 2010, p. 1222).  

A ausência dos serviços substitutivos no cotidiano dos familiares pesquisados 

distancia tais personagens e seus componentes de um cuidado integral. Nessa direção, 

criticando a realidade da saúde na zona rural, alguns familiares sugerem formas ou 

maneiras de como o CAPS II ou a secretaria de saúde deveriam operar em acordo com 

as oscilações de suas necessidades:  

quer dizer que se...se...se a secretária de saúde é...tivesse mais um 

atendimento melhor pras pessoas do sítios, pelo menos os doente, né? Iria 

enricar mais , a despesa ia ser menos né ? mas num tem um...a secretaria 

de saúde anda muito...anda muito de vagar!! A gente podia né ...assim...do 

jeito que ele é doente e já sabe que toma medicamento, podia fazer um 

cadastro no posto de saúde ou no nono núcleo ou sei lá onde que possa 

ser, no CAPS, pra ficar pegando né os remédios dele (EF1) 

o município que eu moro quando eu vou por acaso, tem remédio agora, aí 

quando se acaba não vem mais!!!” é uns seis meses pra eles fazerem 

pedido de novo aí como é que o caba pode ? (EF10) 

Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as 

condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços, destaca em seu artigo 6º, no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde, a execuções de variadas ações, inclusive a farmacêutica. Além disso, 

também incita a formulação de políticas públicas de medicamentos e outros insumos de 

interesse para a saúde das populações.  

Em termos de políticas públicas para distribuição e assistência farmacêutica, as 

famílias e os territórios da 9º regional de saúde do alto sertão paraibano não estão 
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descobertos. Entretanto, isso não acontece na prática e a saúde “anda muito devagar”, 

“quase imóvel”, inoperante quando o assunto é saúde básica e assistência especializada 

em saúde mental às famílias que residem na zona rural. É “inaceitável a persistência de 

problemas para os quais conhecemos as soluções e teríamos condições de praticá-las; 

que a população não tenha acesso seguro e regular aos medicamentos e que o SUS 

continue sendo usado como moeda política” (Paim, 2009, p.134-135) nessas regiões. 

De acordo com Portela, Leal, Werner, Simões e Medeiros (2010), a utilização 

dos medicamentos indubitavelmente tornou-se uma prática indispensável ao aumento da 

qualidade de vida e da expectativa da população. Além disso, dizem os autores, o 

abastecimento satisfatório dos remédios ou medicamentos, seja onde for, indica 

qualidade e efetividade nos serviços de saúde, evitando assim o descontentamento da 

sociedade ou dos familiares.  

Porém, tais práticas precisam ser planejadas e aplicadas rigorosamente conforme 

o modelo de atenção psicossocial, considerando algumas de suas principais diretrizes: a 

territorialização como um dos princípios base para ação; a participação popular e o 

engajamento verdadeiro das famílias e de outros agentes ou instituições (rurais ou 

citadinos) que compõem suas redes sociais. 

 

d) O suporte dos parentes, vizinhos e da comunidade.  
 

Um dos recursos mais utilizados pelos participantes da pesquisa no cuidado em 

saúde mental dos PTMS é a ajuda de alguns familiares, parentes, vizinhos e outros 

personagens da comunidade. Não existe produção de saúde sem que os planos 

sujeitos/sociedade estejam conectados para esse fim. Segundo Romagnoli (2007b): 

é importante salientar que a produção é um processo que antecede os 

sujeitos, as situações, as instituições, e é indissociável  do plano coletivo, 
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que remete a ... conexões de forças heterogêneas. O coletivo liberta o 

sujeito da individuação e o lança ... na diferenciação (p.102). 

Ao articular-se aos coletivos representados pelos vizinhos, amigos, comunidade, 

parentes pertos ou distantes, os familiares enriquecem suas conexões sociais e operam 

com mais força sobre suas possíveis fraquezas e dúvidas quanto ao cuidado ao PTMS. 

Corriqueiramente os participantes acionam outros personagens do próprio grupo 

familiar ou da vizinhança para ajudar no cuidado aos PTMS: 

Ah! Os vizinhos, os vizinhos chega tudo e os dois filhos nosso casado 

quando é pra ajudar (EF1) 

nós temos uma família unida, nós vive em casa um cuidando dos outros né 

? (EF8) 

Os vizinhos sempre ajudam nós e ele, são muito bons! (EF11) 

ajuda sim, a vizinhança assim dá uma palavra....a vizinhança dá uma 

palavra de conforto pra nós, ajuda! (EF2) 

Os grupos familiares que possuem muitos componentes possibilitam um 

contexto de cuidado mais articulado com a troca de informações e saberes. Como dito 

no início do capítulo, quanto mais numerosa é a família, maiores serão as propostas e as 

possibilidades de articulações para os cuidados referidos aos PTMS.  

Verificamos que muitas das famílias visitadas moram em média de 15 a 50 anos 

nas regiões. Boa parte dos parentes dos participantes residem nos arredores de suas 

casas, o que confere uma geografia de residências extremamente potente no que diz 

respeito aos cuidados com o PTMS. De que forma? Essa configuração de moradias 

facilita a conexão, a circulação, o acesso, a mobilidade e a autonomia de todos que 

fazem parte da parentela.  
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No universo das relações ou das redes familiares também observamos que existe 

uma divisão funcional entre os parentes que cuidam dos PTMS: 

Minha filha é quem ajuda...minhas filhas...ela tem uma função...eu tenho 

uma função, ela tem a dela... (EF2) 

quando eu vou na rua tem uma nora minha..num sabe... que ele se dá bem 

com ela...aí eu deixo a chave... ela vem faz o almoço...quando eu tô aqui é 

de uma hora em diante..que a gente se empaia fazendo a feira... Aí ela fica 

com a chave da casa...vem, dá merenda a ele aí abre as portas...faz a 

luta...aí quando é meio dia traz o almoço dele e quando nós chega aí 

pronto ...aí eu dou continuidade...(EF1) 

As redes sociais construídas pelas famílias com seus parentes, vizinhos ou outros 

representantes da comunidade são extremamente importantes: “a textura dessas redes 

podem enriquecer a convivência e dinamizar as trocas sociais do PTM” (Rosa, 2011a, p. 

330). Além disso, promovem a interrelação entre os próprios personagens que compõem 

a “comissão de frente” responsável pelo apoio e suporte a todas as demandas do PTM. 

No interior dessas estruturas e em famílias de PTMS que necessitam de atenção e 

cuidados mais intensos, a solidariedade entre os componentes é o afeto que caracteriza 

tais redes: 

Ele nunca fica só aqui em casa não...nunca fica só não, nós da famia 

sempre tamo aqui ajudando um ao outro! (EF3) 

Segundo Rosa (2011a), algumas formatações familiares imersas num contexto 

de obrigações, direitos e deveres, podem ser denominadas de “rede de parentesco”. De 

acordo com a autora, essa denominação é a mais colaborativa no que diz respeito ao 

cuidado, constituindo-se a partir de divisões de trabalho ou de funções específicas 

dentro do grupo. Ela destaca ainda que os parentes consanguíneos são os que mais 
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colaboram para a efetivação do cuidado, mas que nem todos contribuem 

proporcionalmente. As mulheres oferecem um cuidado mais próximo, afetivo, 

carinhoso, enquanto que os homens (pais, tios, irmãos) geralmente complementam a 

ajuda feminina no fomento do alimento ou na compra de outros mantimentos para a 

casa, mesmo que a mulher seja a responsável por receber a aposentadoria ou a pensão.  

Ainda sobre as redes de suporte (composta por vários dispositivos sociais, 

inclusive os de saúde) aos PTMS, Gutierrez e Minayo (2010) discutem que essa rede é 

considerada um recurso valioso e a principal contribuição, principalmente quando a 

família é pobre. Os autores comentam que as redes sociais constituem o contexto social 

em que o apoio fornecido é mútuo, em situações nas quais os familiares alternam 

favores e ajudas e verdadeiras redes de reciprocidade.  

O conhecimento de que os participantes residem há muitas décadas em seus 

territórios fortalece os enredamentos familiares com as gerações sucessivas de parentes, 

delas ou de outras famílias que compõem o território de suporte mútuo a qual fazem 

parte. Segundo Bott (1976 apud Rosa, 2011a), a redes sociais podem ser qualificadas 

como redes de malha estreita ou redes de malha frouxa. A rede de malha estreita 

caracteriza-se pela vivência ou convivência de parentes, amigos e vizinhos em um 

mesmo espaço territorial por muitos anos ou desde a tenra idade. Já a rede de malha 

frouxa é caracterizada para denominar famílias que mudaram de residência, sem que 

isso signifique contatos com parentes ou pessoas da antiga rede (Rosa, 2011a, p. 323-

324). 

No contexto da pesquisa os dois tipos de redes são encontrados. Porém é 

necessário que façamos algumas considerações. Sobre a rede de malha estreita, suas 

relações são próximas, mais intensas, duradouras, firmes, não perecíveis com o tempo 

ou com as circunstâncias. Já a rede de malha frouxa caracteriza famílias sertanejas que 



142 
 

passaram pela experiência de mudança de domicílio. Tal acontecimento é associado à 

seca, à falta de mantimentos na região habitada ou, principalmente, a procura de lugares 

para melhor cuidar dos PTMS.  

A mudança de domicílio mobiliza a família para novas e incertas articulações 

caracterizadas por “relações regidas por um código impessoal e anônimo com a 

circunvizinhança” (Rosa, 2011a, p. 324). Encontramos alguns familiares que passaram 

pela experiência de mudança de domicílio. Verificamos que a rede de apoio desses 

familiares é “menos potente” do que aqueles que não passaram pela experiência da 

mudança. Quando perguntados sobre quem os ajuda no cuidado aos PTMS, esses 

familiares destacaram que:  

Aqui mesmo ninguém me ajuda não! (EF6) 

é eu e meu outro filho que cuidamos dele sozinho...(EF4) 

não, é eu só ! aqui é eu só , não tem ajuda de ninguém...aqui se o caba 

poder arrancar meus zóis faz é arrancar meus zóis...aqui num tem ajuda 

de ninguém ...nem nunca ninguém deu nada a gente....nada ! (EF7) 

Sem a proximidade com parentes ou vizinhos, muitos familiares acabam se 

isolando do convívio social, bem como das possíveis parcerias com instituições, 

sindicatos ou associações comunitárias. Aliás, o isolamento geográfico das casas e dos 

familiares foi uma das características mais comuns encontradas nos itinerários dessa 

pesquisa. Tal dado chamou-nos atenção, pois além da qualidade e quantidade os 

serviços de saúde precisam estar bem distribuídos para que a prestação de cuidado 

aconteça equitativamente, pois o tipo de “desenho de uma rede define e particulariza as 

possibilidades de acesso a recursos de apoio social, potencializa ou enfraquece a 

capacidade de enfrentamento do sofrimento psíquico” (Fontes, 2010. P. 361). 
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Os pactos acontecidos entre familiares, vizinhos e outros parentes de primeiro ou 

segundo graus potencializam encontram ressonância no modelo de atenção psicossocial 

porque trazem em sua grande maioria trocas que valorizam os laços sociais, as conexões 

entre diferentes personagens dentro do corpo comunitário, favorecendo o fortalecimento 

do poder de contratualidade entre os PTMS e a sociedade.   

É de extrema importância que a RAPS se aproprie das dinâmicas das 

“microrredes” estabelecidas entre os participantes da pesquisa, seus parentes e suas 

comunidades. A zona rural precisa fazer parte do circuito das ações em saúde mental do 

território em questão, pois “precisamos reconhecer estas redes para atuar sobre elas” 

(Barcellos & Monken, 2007, p. 229). 

3.5 A rede de atenção psicossocial (RAPS) em foco: a não utilização de serviços 
substitutivos pelos PTMS residentes das zonas rurais 
 

Quando perguntados sobre o porquê de não frequentarem a RAPS ou o 

CAPS II alguns familiares responderam que a falta de internamento na rede de 

atenção psicossocial, o dinheiro e o transporte foram os aspectos decisivos. 

 

a) A falta de internamento no CAPS II 
 

A RAPS da região de saúde que compreende os municípios pesquisados não 

possui estabelecimento tipo CAPS III, com leitos de atenção integral. É-nos pertinente 

destacar, antes de tudo o seguinte: o CAPS III não interna, é um serviço que oferece 

cuidados em saúde mental 24 horas por dia e sete dias da semana. Tal arranjo aumenta o 

poder de resolutividade dos cuidados em saúde mental principalmente nos momentos de 

crises dos usuários que o procuram.  O CAPS do tipo II de referência funciona com 

dificuldades e com o lema de que “tudo na teoria é muito bonito, mas na prática não 

funciona nada” (registro de fala de uma das assistentes sociais do supracitado serviço). 
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Isso mostra uma realidade “desmotivada e insatisfeita” com o trabalho cotidiano” 

(Melman, 2006, p.126).  

O serviço substitutivo “sobrevive” com dificuldades de todas as ordens: 

financeiras, estruturais e profissionais. Essas questões implicam diretamente no 

cumprimento das diretrizes da Reforma Psiquiátrica e atenção psicossocial. O 

matriciamento, entendido por Chiaverini e colaboradores como sendo “um novo modo 

de produzir saúde em que duas ou mais equipes, criam uma proposta de intervenção 

pedagógico-terapêutica” (Chiaverini et. al., 2011, p. 13) inexiste entre serviços de saúde 

e os componentes da RAPS. Não há organização da saúde voltada para a formulação de 

parcerias ou até mesmo para consolidação da rede interferindo na promoção e prestação 

de serviços pelas instituições.  

Os médicos psiquiatras são profissionais escassos no alto sertão nordestino. 

Observa-se a manutenção e sobrevivência do hospital psiquiátrico há mais de 30 anos 

na região em função da alta demanda de pessoas com TMS no território que 

compreende o consórcio. Além disso, o “reconhecimento” municipal e regional dos 

serviços prestados pelo hospital o posiciona como referência para urgências 

psiquiátricas. Nessa conjuntura, apesar dos recursos já existentes, e apesar da Paraíba ter 

o melhor índice do nordeste em termos de distribuição dos serviços substitutivos, a 

Reforma Psiquiátrica avança com dificuldades, embates e/ou lutas. Tal evolução é posta 

em prática e defendida por pesquisadores da UFCG (campus Cajazeiras-PB) e alguns 

profissionais inseridos na rede de atenção psicossocial. 

A rede de atenção psicossocial da região que compreende a cidade de Cajazeiras 

está fragmentada e a implementação de outros dispositivos como o Programa de Volta 

para Casa, o Consultório de Rua, os centros de convivência e cultura direcionados aos 

PTMS e, principalmente, a implantação do CAPS do tipo III só ocorrerá quando os 
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profissionais, políticos, familiares, professores, usuários, pesquisadores e demais 

personagens da sociedade envolvidos e/ou alinhados com a Reforma Psiquiátrica 

investirem nessa perspectiva. Encontramos tal urgência na fala de alguns participantes 

quando perguntados sobre o porquê de não frequentarem o CAPS II ou os serviços da 

RAPS: 

A falta de internamento lá no CAPS! Não interna ninguém não, de jeito 

nenhum! Por isso aí que eu fiquei revoltado eu não podia, eu não 

aguentava mais! Levava pro CAPS, aplicava o remédio, uma injeção, 

trazia pra casa do mesmo jeito. Eu digo não, num aguento mais não! 

Cheguei lá e disse Dra. Vou tirar ela daqui, levei, cheguei na clínica 

internei ...e até o nome me abusa “CAPS”, negócio de “CAPS”, não 

interna.... eu vou pra clínica logo  (EF9) 

quando ele vai pra clínica ele se interna, vai toma o remédio, toma injeção 

e toma banho (EF5) 

A convivência familiar com PTMS demanda tempo, paciência, atenção, recursos 

financeiros, articulação com os serviços de saúde, comunidade e outros recursos. 

Quando essas conexões estão limitadas ou não acontecem, o suporte à crise psiquiátrica 

fica vulnerável e os familiares tendem ao esgotamento emocional (Machado, Freitas & 

Jorge, 2007; Colvero, Ide & Rolim, 2004).  

Encontramos um paradoxo, o familiar não faz uso do CAPS II por ele não 

oferecer o recurso da internação como prática de cuidado e isso se estende ao CAPS 

tipo III, como dito no início deste tópico. Percebemos que o cuidado não encontra 

resolutividade nas ações do serviços substitutivo para as demandas específicas de seu 

familiar. Sem resolutividade da atenção psicossocial o PTMS passa a ser internado por 

semanas, dias ou até meses no hospital psiquiátrico:  
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Por que só fica bom lá [se referindo ao hospital psiquiátrico], as vezes 

passa 15 dias, 20 dias, um mês, mais de mês aí ele vai recebe a alta e eu 

vou buscar [...] eu levo pra lá por que outro canto ela não melhora (EF7) 

Verificamos que existem poucas alternativas para internamento na região. 

Mesmo assim, elas demandam custos e muitas vezes estão localizadas em outros 

municípios distantes de suas casas.  

Observa-se que os familiares estão “vivenciando a transformação do modelo 

assistencial psiquiátrico” (Ribeiro, Martins & Oliveira, 2009, p. 1), entretanto, alguns 

deles ainda estão orientados por uma cultura manicomial que os tensiona exercer papéis 

que justificam tal lógica, a saber: ausentes, passivos, distantes ou desligados do 

tratamento. Além disso, “não se tem observado a necessária e efetiva articulação com a 

abertura e funcionamento de uma rede substitutiva de serviços que seja mais do que 

uma alternativa ao manicômio” (Ribeiro, Martins & Oliveira, 2009, p. 134).  

As falas em destaque estão anunciando a urgência da implantação do CAPS III, 

como também, fortalecimento de ações de suporte dado pela RAPS dirigidas a 

promover acesso e uso dos seus componentes (Hospitais Gerais, NASF, etc.) no 

território que compreende o consórcio de saúde. É necessário que tais iniciativas 

atendam as especificidades e necessidades dos familiares emergidas a partir desta 

pesquisa.  

A criação, implementação e implantação de tais dispositivos foram realidades 

propostas pelo Sistema Único de Saúde (2010) em relatório da IV Conferência Nacional 

de Saúde Mental (CNSM) no tocante a consolidação das redes quando priorizou: 

 A implantação de CAPS III como estratégia da Reforma Psiquiátrica, com 

características antimanicomiais, em substituição ao hospital psiquiátrico e 

criar CAPS flutuante, com apoio do governo federal, para melhor atender a 
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população ribeirinha da zona rural, respeitando a cultura local e o 

conhecimento tradicional (Sistema Único de Saúde, 2010, p.71). 

Precisamos romper com o paradigma asilar e entender que as famílias no 

contexto da Reforma Psiquiátrica são parceiras e essenciais no cuidado de seus 

componentes (Rosa, 2011b; Dias, 2010; Galiza, 2010; Pinho, Hernández & Kantorski, 

2010; Barreto, 2009). As famílias devem agir libertas das “amarras” ideológicas do 

modelo asilar. Observa-se que “as famílias ainda não se vêem como parte importante da 

assistência ao portador de transtorno mental, e os serviços de saúde, por sua vez, tem 

dificuldades em leva-la a se ver como tal” (Pimenta & Romagnoli, 2008, p. 75) 

O acesso a serviços de internação com qualidade regidos por princípios mais 

humanos não acontecem, e além da falta de internamento, outras dificuldades são 

apontadas por alguns familiares como motivos de não frequentarem o CAPS II: 

Por que eu acho que aquilo não adianta não! Não tem internamento!!! Ele 

passou muito tempo indo no CAPS. É ele mesmo que disse que não queria 

ir, que aquilo não adiantava, só passando fome e os carro vinha muito 

tarde aí se enjoou e não quis ir mais....(EF11) 

por que a clínica psiquiátrica sempre foi o mais aprovado pra ele (EF3) 

Observa-se que o usuário deixou de ir ao CAPS II por não atender suas 

demandas mais básicas como alimentação e transporte, além dos motivos relacionados 

ao fato da RAPS não internar portadores de transtornos mentais severos. Não ter comida 

é um problema secundário, mas que revela a gravidade da desorganização e desatenção 

do serviço nas áreas de alimentação e nutrição dos PTMS sob seus cuidados.  

Vale salientar que a Portaria n. 336/GM de 19 de fevereiro de 2002, que também 

rege sobre as atribuições e funções dos CAPS II pontua no Artigo 4º que os pacientes 

assistidos em um turno (quatro horas) receberão uma refeição diária; os assistidos em 
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dois turnos (oito horas) receberão duas refeições diárias. Acrescentamos que isso é o 

mínimo para o mantimento e bem estar dos PTMS no serviço. Observamos que nem 

isso estava acontecendo e serviu de motivos para que os familiares não fizessem uso da 

rede. 

O que constatamos em nossa pesquisa é que os primeiros serviços substitutivos 

da região pesquisada foram construídos sob os olhares “atentos” do hospital psiquiátrico 

da região. Organizados e estruturados para acomodar tal instituição, os primeiros CAPS 

da região operam cuidados a passos lentos, principalmente quando o assunto envolve a 

integralidade de cuidados do território de referência.  

Preocupados com a qualidade e eficácia dos cuidados prestados pela atenção 

psicossocial do território, muitos familiares pressionados pela falta de apoio dos 

serviços substitutivos recorrem aos internamentos oferecidos pelo próprio hospital 

psiquiátrico por que, infelizmente, ele é uma das poucas instituições que tratam de 

questões relacionadas à crise psiquiátrica na região. Tal prática contribui para a 

reprodução do modelo asilar nas “entranhas” de uma saúde mental fragilizada por 

descompromissos com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica.  

 

b) A falta de dinheiro e de transporte 

 

Como parceiros no processo de reabilitação, reinserção social, de construção de 

cidadania e de outros direitos sociopolítico e culturais dos PTMS, os familiares figuram 

como elementos fundamentais para a consolidação da Reforma Psiquiátrica brasileira 

(Moreno, 2009; Lavall, 2010; Pimenta, 2008).  

A presença dos familiares nos serviços é de extrema importância, pois, ajudam 

na costura de planos, metas, objetivos, projetos e ações coletivas que visem o 
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enriquecimento dos cuidados relacionados à “loucura”. Requerendo um lugar central 

para os familiares, a Reforma Psiquiátrica chama a atenção para um tipo de cuidado que 

implica, além de comprometimento, sua presença no cenário que compõe a rede de 

atenção psicossocial. Para que isso aconteça com as famílias que residem na zona rural 

e que possuem componentes com TMS, o uso do transporte é essencial.  Alguns 

familiares sinalizam que essa participação não é possível por que: 

No CAPS tem aquela situação que dá mais certo pra quem mora na cidade 

por que vai passa o dia, quando é pra vim, volta pra casa, quem mora na 

zona rural não tem condição né, é gasto ! (EF3) 

Verificamos que o CAPS II é considerado por alguns familiares como sendo um 

serviço apropriado à cidade. Melhor dizendo, o familiar não se considera fazendo parte 

do mesmo, pois além de servir melhor as pessoas da cidade, para usá-lo requer 

“investimentos” com transportes. Todos os familiares entrevistados não possuem 

dinheiro suficiente ou transporte à disposição para o uso frequente dos serviços 

substitutivos: 

Tá pagando transporte não tem condição! Pra ir todo o dia no CAPS, não 

pode!!” (EF3) 

Tem que ter um transporte, mas nada disso tem não... (EF1) 

um carro pra ir pra lá é R$ 30,0  trinta reaize e pra vortar é outros 

trinta...tem condição meu fio? (EF2) 

também a gente é pobre num tem dinheiro pra pagar passagem! 

Transporte aqui é difícil não é ? quando vai um carro assim vai é cheio de 

gente!!!!! (EF11) 

Limitados financeiramente, muitos familiares não possuem autonomia de ir e vir 

às cidades quando querem. Além disso, os municípios não oferecem uma rede de 
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transporte adequada ou que supra as necessidades dos familiares da zona rural. Quando 

o transporte é viabilizado, é comum ver vans ou outros carros excederem o número de 

passageiros, o que muitas vezes causa riscos de acidente no trajeto da zona rural à 

cidade e vice versa. 

Percebemos que a falta de dinheiro implica diretamente na mobilidade dos 

familiares, pois o uso de quaisquer transportes requer um valor, mas diante dos 

determinantes aqui discutidos muitos deles dependem das prefeituras, pois:  

Se precisar de carro, dormida, essas coisas de exame, qualquer coisa eles 

ajudam...(EF8) 

Contudo, em famílias que não possuem filiações, aproximações ou 

conveniências políticas com os governos municipais, as dificuldades na aquisição dos 

transportes aumentam: 

Eu já fretei o carro já a ultima vez que eu levei ele foi obrigado a fretar o 

carro...gastamos dinheiro que eles, eles num...tinha passado aquelas 

eleições aí hoje sabe que os políticos só ver o caba só na.... tando atrás do 

voto, depois que passar né ?! faz de conta que o caba num é gente (EF10) 

Além do transporte, a medicação e outros aspectos do cotidiano familiar são 

afetados pela falta de dinheiro: 

Mesmo com dinheiro de aposentadoria, eu posso comprar um 

medicamento de R$ 800,00 reais ? E comprar as coisas que necessita ? é 

preciso da roupa, é preciso da comida, um remédio, transporte, tudo, 

tudo!!! ...e se precisar ir na cidade tem que levar no carro! Ela daqui pra 

lá e pagar o frete! (EF9) 

A falta de dinheiro ou de transporte é tida aqui como elemento essencial à 

viabilização de cuidados com os PTMS. Não há como garantir o acesso aos serviços 
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sem o uso de tais mediadores ou recursos. Sem a contrapartida dos municípios ou dos 

próprios serviço, a situação se agrava e o acesso integral e universal dos familiares 

serviços prestados pela RAPS não acontece, deixando-os cada vez mais a mercê de 

recursos que reproduzem a lógica do modelo asilar, o que impera ser a “família restrita a 

um papel periférico de informante e visitadora, restando-lhes apenas aguardar os 

produtos da ação médica” (Rosa, 2011a, p. 343).  

 

3.6 Práticas familiares de suporte à crise psiquiátrica de pessoas com TMS 
residentes em zonas rurais 
 

a) A internação 
 

A internação psiquiátrica foi a estratégia de suporte à crise mais utilizada pelos 

familiares participantes da pesquisa. Não é surpresa que, na ausência dos serviços 

substitutivos do cotidiano dessas famílias o uso de tal recurso seja constante ou 

corriqueiro. Mesmo com uma história de mais de 35 anos de Movimento de Luta 

Antimanicomial ainda encontramos “nichos” onde o modelo asilar opera suas regras, 

ideias, práticas e poder.  

Por um lado, “o modelo psicossocial vigente preconiza preservar a convivência 

familiar, auxiliando no compartilhamento de espaços e valores” (Machado & Santos, 

2012, p. 797). Por outro, o internamento de semanas ou meses ainda é usado pelos 

familiares participantes. Tal recurso reativa a “lógica asilar” (Perrusi, 2010, p. 71) ou 

sugere que o “asilo”, ainda vivo, opere pelas brechas, rachaduras, falhas ou fissuras 

deixadas pela falta de eficiência ou pela inoperância da Rede de Atenção Psicossocial. 

 A história da “loucura” mostra com clareza que o isolamento, o afastamento, a 

separação e o distanciamento do “louco” da sociedade nada mais são do que práticas 
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que identificam o paradigma psiquiátrico ou modelo asilar. O asilo não acabou? Não, já 

que a noção de “lógica asilar” não se esgota no asilo. Na verdade ultrapassa-o, podendo 

ser percebido não apenas como lógica, mas também como prática noutras estruturas, 

como nos hospitais psiquiátricos” (Perrusi, 2010, p. 71). 

Alguns estudos nacionais sinalizam ser a internação psiquiátrica, a reclusão ou o 

isolamento dos PTMS do mundo, por si só recursos que configuram o modelo asilar 

(Dimenstein et. al. 2010; Machado & Santos, 2012; Amarante, 2007; Melman, 2006; 

Rosa, 2011a; Desviat, 1999). Seja das mais variadas classes sociais, condições 

financeiras ou zonas de moradia, muitos familiares usam aquela instituição como 

“referência” para internação psiquiátrica de PTMS em crise: 

Sempre quando ela adoece [ou entra em crise] aqui eu levo ela lá pra 

clínica, já ouviu falar na clínica? Então pronto, eu levo pra lá, por que em 

outro canto ela não melhora, levo lá na clínica, interno lá e pronto, passa 

quinze, vinte dias, um mês, mais de mês....aí pronto, recebe alta aí eu vou 

buscar...mandam recado...aí eu vou buscar...pronto! (EF7) 

quando tá agitado tem que internar quando tá melhor traz pra casa (EF8) 

Para os familiares não existe outro meio mais eficaz ou mais potente que o 

hospital psiquiátrico para suprir as demandas familiares relacionadas a essas crises. 

Além disso, o familiar deixa a cargo do hospital seu parente quanto tempo for 

necessário para o tratamento. Outro aspecto importante é a completa ausência do 

familiar no tratamento. Tal postura confirma práticas antiquadas. Sobre isso, Amarante 

(2007) discute que a família era entendida como a sentinela das situações de risco, ou 

dos supostos sinais de desvio e/ou distúrbio mental dos PTMS. A segregação é a palavra 

que melhor define a função familiar nesse contexto. Observamos ambivalência nos 
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comportamentos parentais, pois, apesar de mostrar preocupação por internar o parente 

não pode ficar sem essa estratégia para o tratamento do mesmo: 

Eu tenho pena meu fi de internar meu fio pra não ver mais ele 

sofrer....mas tem que internar (EF2) 

Segundo Rosa (2011), “o modelo hospitalocêntrico persiste como modalidade 

hegemônica de atenção psiquiátrica, convivendo, porém, com serviços substitutivos” 

(p.311). Os hospitais psiquiátricos ou os “antigos” asilos tentam realinhar, sem sucesso, 

suas práticas às renovadas ideias da atenção psicossocial: pintam paredes, organizam 

arquivos, atualizam-se burocraticamente, limpam os espaços ocupados pela instituição, 

colocam flores nas mesas das recepções, ventiladores nos dormitórios, cortam as 

árvores, diminuem os muros físicos da instituição e deixam os PTMS usarem suas 

próprias roupas no dia-a-dia de suas permanências. Esquecem, no entanto, que reformar 

sugere “desospitalização, desmedicalização e implicação subjetiva e sociocultural, 

metas radicais no modo psicossocial, por oposição a hospitalização, medicalização e 

objetificação, que são elementos componentes do paradigma asilar” (Costa-Rosa, 2000, 

p. 158).  

A reforma psiquiátrica, por meio da desinstitucionalização, vai além daquelas 

ínfimas e insignificantes mudanças. O que precisa cair são os muros da segregação, do 

preconceito, das lógicas que sustentam o modelo manicomial que ainda persistem em se 

manifestar com intensidade no cotidiano dos familiares.  

Nas palavras de Amarante e Torre (2010), 

para além de uma mudança administrativa, gerencial, técnica, burocrática, 

estatal ou institucional, a reforma psiquiátrica brasileira em seus 

fundamentos históricos, aponta para a busca do fortalecimento da 

cidadania e da democracia, da participação social, dos direitos humanos e 
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da solidariedade, por meio de ações e reflexões, de práticas e críticas, que 

extravasem o campo sanitário, e também o campo técnico-profissional, se 

expandindo pelos grupos, comunidades e organizações do tecido social 

(p.129-130) 

É preciso “abrir as portas; produzir relações, espaços e objetos de interlocuções; 

liberar os sentimentos; restituir os direitos civis eliminando a coação, as tutelas 

jurídicas, e o estatuto de periculosidade; reativar uma base de rendimentos para poder 

ter acesso aos intercâmbios sociais” (Rotelli, Leonardis & Mauri, 2001, p.33).  

O recurso da internação é usado por alguns familiares desde as primeiras 

experiências de crises de seus componentes, aspecto que remete, em alguns casos, há 

mais de duas décadas de sucessivas internações: 

Foi bem umas dez vez ou mais...que ele foi internado lá (EF1) 

ele tá com onze anos  que é internado direto! Direto!  (EF5) 

Ele tem muitos internamentos, ele tem uns 20 vinte internamentos ou mais. 

De lá pra cá ele tem uns 30 internamento. Por que de vez em quando ele 

entra em crise ele para com a medicação também...(EF11) 

ela já foi internada dez vez já (EF7) 

eu acho que ela já tem uns vinte e tantos anos que vem mais de 

internamento, é difícil um ano que num tem, que num tem, que ela num vai 

...tem ano que tem dois internamentos pra ela, sempre tem ! ... sempre se 

internou ! acho que ela deve ter uns 15 internamento, acho que tem mais 

!! Mais de vinte anos que ela tem internamento (EF8) 

Conforme apontado pelos estudos de Machado e Santos (2012), as reinternações 

psiquiátricas são fenômenos que expõem a dificuldade de superação do modelo 

manicomial. A autora comenta que a institucionalização dos PTMS acontece 
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frequentemente por meio de sucessivas internações relativamente breves. Além disso, as 

taxas de reinternações refletem, além das condições dos PTMS, aspectos 

sociofamiliares, organização e qualidade da assistência prestada pela rede de serviços de 

saúde mental. Vale lembrar que não existem CAPS III na região e todos os 

estabelecimentos de saúde com internação usados pelos familiares são privados e estão 

localizados  na cidade do Crato-CE (em média 177 km de distância), João Pessoa (em 

média 475 km de distância) e na cidade de Cajazeiras: 

Levei ele...foi pra João Pessoa 3 meses se tratar lá, foi no Crato duas 

vezes, foi internado na clínica santa Teresinha...(EF1) 

Foi em João Pessoa. No Juliano Moreira, aí com trinta dias botaram pra 

ele vir embora ele muito doente, mais doente do que foi ...(EF11) 

As famílias quase sempre estão ausentes do processo de tratamento dos PTMS 

internados. Sobre tal lugar, Rosa (2011a) discute que “as relações dos familiares com os 

portadores de transtornos mentais passam a ser mediatizada por agentes médicos e por 

agências estatais, encarregados da cura, da custódia e da assistência” (p.52), metas 

nunca cumpridas, sempre remediadas.  

Ressaltamos que com a ausência da família nos cuidados institucionais dado 

pelos hospitais psiquiátricos, tudo tende à solidão, à ruptura de laços afetivos, sociais e 

culturais.  O isolamento terapêutico, a omissão dos parentes, a não tomada de 

responsabilidade (mesmo que por um tempo limitado), a transferência do usuário para 

outro município ou estado, todos esses comportamentos, condutas ou procedimentos, 

também mostram os problemas da atenção psicossocial dessa localidade.  

Os familiares participantes alegaram internar seus usuários por três motivos 

principais: relacionados ao não uso da medicação; motivado pela não alimentação do 
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PTMS (por estar em crise); ou por estar “manifestando” condutas agressivas ou 

“perigosas” para com vizinhos ou parentes: 

Por que se não internasse ele matava nós ...ele tava louco as portas aí 

aberta a hora da noite ...felicidade esse portão aí que nós passava duas 

volta e ele ficava lá fora... “nós internemos eles por dois motivos: uma que 

ele não queria comer, não queria comer... e agredindo o povo nos terreiro 

com pedaço de pau ...ele virava os preto pra dentro e os branco pra 

fora...eu só internei pro mó disso (EF2) 

mas depois ele ficou perturbado que tem que internar...ou interna ou ele 

faz até besteira com alguma criança (EF6) 

 Observamos que o medo de lidar com a crise mobiliza os familiares e que não 

comer ou apresentar comportamentos agressivos, trazidos pela concepção “periculosa”, 

dos familiares ajuda-os na decisão pelo internamento. Além disso, alguns familiares no 

contexto da crise sinalizam dificuldades ou sobrecarga para lidar com as oscilações 

comportamentais dos PTMS: 

Pra lutar com quem adoece assim sem ter experiência não é muito bom 

não viu !! Por que a pessoa num ajuda ninguém né ? Num toma conselho, 

vai pra onde quer...aí o caba num dá jeito não... não aguenta não...só se 

internar mesmo...em casa não fica bom não!!! (EF10) 

Ressalta-se que “não aguentar” significa sobrecarga. Isso se deve a diversos 

determinantes que, relacionados, dirigem os familiares ao esgotamento físico, 

emocional ou financeiro, a saber: as condições de vida precárias, o fato de residirem 

longe dos centros de suprimento e logística (o que dificulta a compra de provimentos 

para a casa), as crises psiquiátricas dos seus componentes, a falta de dinheiro tanto para 

tratamento quanto para compra de remédios, o esgotamento emocional, o cansaço e as 
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limitações físicas, pois se lida, na sua grande maioria, com cuidadores idosos; a falta de 

suporte da atenção psicossocial do CAPS II ou da RAPS de referência e a falta de 

articulação com outros parentes e a comunidade potencializam tal fato. A sobrecarga é 

duplicada em famílias que cuidam de duas ou três pessoas com TMS: 

Ta com três dias hoje que ele tá com essa crise .... ageladeira ta toda 

acabada, dá chute aí, eu vejo a hora ele puxar o fio e tudo aí ...eu vou 

internar, num aguento mais não ! agora é duro!  Eu tenho vez que se 

interna os dois de uma vez, eu internei os dois de uma vez. A menina saiu 

eu paguei R$ 150,00 e quando ele saiu eu num tinha dinheiro (EF5) 

Em estudo sobre o significado de ser familiar cuidador do portador de transtorno 

mental, Sant’Ana, Pereira, Borenstein e Silva (2011) comentam que o termo sobrecarga 

“fundamenta-se no impacto provocado pela presença do portador de sofrimento mental 

junto ao meio ou ambiente familiar” (p.53).  

Vários estudos sinalizam algum nível de sobrecarga emocional, física ou 

financeira em familiares que cuidam de pessoas com transtornos mentais severos (Braz, 

2011; Ribeiro & Martins, 2009; Pimenta & Romagnoli, 2008; Melman, 2006; 

Romagnoli, 2006; Gonçalves & Sena, 2001).  

Ainda nessa direção, Pinho, Hernández e Kantorski (2010) pontuam que os 

parentes mais próximos normalmente são aqueles que ficam a maior parte do tempo 

com o usuário em sofrimento. Isso cria demandas, altera os hábitos e a vida diária dos 

familiares, como dormir, ir a cidade com mais frequência, realizar tarefas de casa, no 

terreiro ao redor da casa, além de, muitas vezes, comprometer a organização familiar 

impostas pela sobrecarga, crises e a falta de dinheiro. 

Segundo Melman (2006), os serviços e os profissionais de saúde precisam 

conhecer e criar meios para acolher e cuidar das dificuldades advinda da sobrecarga 
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consequente dos longos tempos de cuidado com PTMS. Para esse fim o autor faz as 

seguintes sugestões: 

Ajudar os familiares na interação e na gestão da vida cotidiana dos 

pacientes alivia o peso dos encargos, facilita o processo de 

estabelecimento de uma cooperação, diminui os fatores estressantes 

ativadores de situações de crise, estimula a criação de possibilidades 

participativas, melhorando a qualidade de vida de todas as pessoas 

envolvidas (p.80) 

Na mesma direção, Dias (2010b) sinaliza que a postura cooperativa, um 

convívio familiar positivo, a externação de sentimentos, a coesão do grupo, a 

flexibilidade no exercício de cuidado dos PTMS, a espiritualidade e o compromisso 

coletivo são algumas das estratégias para que as famílias rompam não somente com as 

consequências da sobrecarga relacionadas às crises dos usuários, mas também 

aproximem suas práticas nos conformes da atenção psicossocial. 

 

b) A prisão domiciliar 
 

Essa categoria reune um pequeno grupo de estratégias de suporte à crise usadas 

por quatro familiares participantes da pesquisa. A prisão domiciliar, o uso das correntes 

ou amarras com cordas e o uso do quarto dos fundos ou do “quarto das crises” (como 

veremos adiante) são as práticas mapeadas.  

Segundo Foucault (2009) “o princípio do encarceramento extrapenal na 

realidade nunca foi abandonado. Se o aparelho do grande enclausuramento clássico foi 

em parte desmantelado (e só em parte), foi muito cedo reativado, reorganizado, 

desenvolvido em certos pontos” (p.282) sob novas estruturas, matrizes, condições e 

estruturas. 
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Com a Reforma Psiquiátrica Brasileira, muitas práticas de cuidado em saúde 

mental até então veladas tornaram-se alvo de denúncias por parte dos profissionais 

alinhados à atenção psicossocial. Uma dessas práticas é o uso da prisão domiciliar por 

familiares que cuidam de PTMS residentes das zonas rurais.  

Observamos que a prisão domiciliar é utilizada por familiares mais “pobres” 

financeiramente e com baixa escolaridade. Percebemos que não existem ações 

resolutivas dos serviços de saúde voltados ao suporte ou a solução de problemas 

relacionados aos determinantes sociais de saúde desses familiares. De acordo com Paim 

(2009, p. 120) o reconhecimento:  

“dos determinantes sociais da saúde leva a ... considerar o cidadão na sua 

totalidade, nas suas necessidades individuais e coletivas, demonstrando 

que ações resolutivas em saúde requerem necessariamente parcerias com 

outros setores como Educação, Trabalho e Emprego, Habitação, Cultura, 

Segurança Alimentar e outros. Por fim, demandam a participação dos 

movimentos sociais nos processos decisórios sobre qualidade de vida e 

saúde” (Paim, 2009, p.120). 

 

A saúde precisa ser entendida como algo que acontece para além dos sintomas, 

manifestações psicopatológicas ou orgânicas das pessoas. Os determinantes da saúde 

são múltiplos e, por ser assim, demandam de uma complexa rede de vinculações e ações 

complementares para lidar com essas multiplicidades de fatores.  

Consideramos que os PTMS e seus familiares precisam articular suas vidas, 

direcionando-as à produção de inúmeras conexões, a saber: com instituições, serviços 

de saúde, associações e as demais entidades que compõem o corpo social para que o 

processo de inserção social e produção de saúde aconteçam integralmente. Além disso, 
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o redirecionamento das ações da RAPS precisam acontecer com urgência no sentido de 

solucionar o avanço das práticas de prisão domiciliar, seja na zona rural ou nas cidades. 

A prisão domiciliar, o uso de correntes, de amarras ou dos quartos das crises 

acontece à revelia dos ideias de liberdade, autonomia, inserção social e livre trânsito tão 

defendidos pela atenção Psicossocial. “O cerceamento da liberdade ganha vários tons, 

bem como ganha especificidade frente aos diferentes tipos de transtorno mental” (Rosa, 

2011, p. 333).  

Observamos que existem diferenças quanto ao uso dos cômodos das casas 

destinadas à prisão domiciliar, principalmente no que diz respeito às suas funções. Um 

deles é usado constantemente, seja com usuário em crise ou não. O outro é usado 

somente quando o PTMS está na iminência das crises.  

Sobre a prisão domiciliar, alguns familiares apontam ser ela usada com 

frequência, principalmente quando o PTMS chega das internações psiquiátricas:   

quando ele veio de lá pra cá [se refere a ultima internação] ele já veio 

doente sem querer esta dentro de casa...pra ir pros matos, andando por aí, 

procurando machado pra morrer, coisas pra se matar aí a gente teve que 

guardar ele né !” ... E esse menino chegou pior do que... foi ... ele entrou 

em crise outra vez e eu nem butei ele aí no quarto.... por que eu disse 

assim “mas nunca eu boto ele lá dentro. Mas ele chegou [de joão pessoa] 

muito doente né ! foi obrigado da gente butar !! ele pedindo machado nas 

casas, todo fora de si mesmo ... querendo bater nos outros....!(EF11) 

Segundo Melman (2006), “em nossa sociedade, a doença mental ainda é vista 

como ameaça, perigo, déficit, ilusão, defeito” (p.80). No trecho de entrevista acima, 

observamos dois acontecimentos intrigantes. Primeiro, o fato de o PTMS vir de um 

hospital psiquiátrico “ainda doente” mostra o quanto que esse recurso além de antiquado 
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reforça condutas ou comportamento iatrogênicos. Segundo, o ato de “guardar” 

relaciona-se aos comportamentos suicidas do PTMS. Já essa palavra (digo, “guardar”) 

revela dupla função: primeiro, no “eufemismo” daquilo que se conhece como “prender”. 

O segundo sentido, como o ato de “proteger” o familiar de si e dos outros. Percebe-se 

que uso do recurso da internação, reconhecidamente falha, levou ao uso de outro 

recurso tradicionalmente desumano, a prisão.  

Verifica-se que a função do quarto dos fundos é de dar suporte às crises 

psiquiátricas do PTMS. Em algumas famílias tal prática é conhecida por toda a cidade, 

inclusive dos gestores de saúde. Sem orientações sobre o que fazer, deixados sem 

orientação alguns familiares já foram alvo de processos judiciais: 

até queriam processar, a política lá. Hum...hum...por que botamos ele no 

quarto, você acha que pode deixar ele no meio de rua ? pode não !!! 

(EF11) 

A família opera por caminhos alternativos. Constroem um “diálogo da boa 

vizinhança” com os representantes dos poderes legislativos e executivos afim de 

solucionarem “da melhor forma possível” esses problemas. Em cidades pequenas, com 

população rural, o acesso aos representantes do governo municipal por familiares 

acontece facilmente, principalmente para pedir favores. Observa-se que para os 

familiares entrevistados melhor do que o exercício do livre movimento dos PTMS nas 

ruas é a sua reclusão, sua prisão, seu encarceramento, sua privação.  

Nas palavras de Rosa (2011a), 

“a rua parece representar uma condenação extrema. No imaginário familiar  

significa um não-lugar ou um lugar de perdição e de perdidos, pelo 

anonimato e negligência que lhe é próprio. A partir da sociedade moderna, 

com o endosso da psiquiatria, louco “solto na rua” passou a expressar um 
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perigo, por seu comportamento ser considerado imprevisível e violento. É 

neste contexto, ainda, que o hospital psiquiátrico figura como um lugar de 

segurança, abrigo, guarda, um lugar que se sabe onde o PTM está 

...sobretudo daqueles com “tendência a andarilho” (deambulação 

compulsiva, com fuga de casa, nos termos médicos), tendo a sensação de 

que está cuidado dele” (Rosa, 2011a, p.321). 

 Nem o hospital psiquiátrico muito menos a rua são capazes de substituir a 

prisão domiciliar construído pelos familiares, pois ela existe para solucionar 

“rapidamente” as demandas relacionadas às crises dos usuários.  Eles são colocados lá 

por serem “loucos”. Confirmando tal fato Dias, Ferigato e Biegas (2010) comentam que 

nesses dispositivos: 

“eram reproduzidos diversos aspectos dos manicômios ... Quando se 

reproduzia o manicômio em cada uma dessas casas, se reproduzia uma 

relação de poder-total ... o processo de controle e destituição de poder e de 

direitos mínimos não era diretamente promovida pelo Estado [ou seus 

representantes], mas pela família que ... agia com a permissividade do 

poder público que legitimava [ou legitima] esta condição [perversa, 

inaceitável]” [Grifo nosso] (Dias, Ferigato & Biegas, 2010, p.65). 

 

Observamos que o PTMS é aprisionado sob o “alívio” e com o conhecimento 

dos trabalhadores da saúde mental local. Deixar o usuário “solto” pode causar intrigas, 

vergonha ou brigas dos familiares com alguns membros da comunidade. A prisão 

domiciliar vem para cessar tais acontecimentos. Estando preso o PTMS não oferece 

mais “risco” a ninguém. “Essa indiferença e o mutismo de todos o aprisionam no uso 

restrito de uma liberdade vazia, que não será mais observada, e da qual não poderá 
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extrair motivos de exaltação, dado que nem mesmo [a família] é mais humilhada” 

(Foucault, 2010, p. 490). 

Nas palavras de Pelbart (1997 apud Dias, ferigato & Biegas, 2010), 

“com a continuidade de uma episteme [asilar] fora das instituições totais, o 

controle social [muitas vezes] prescinde das instituições psiquiátricas e sua 

decorrente necessidade de confinamento para assumir modalidades mais 

fluidas, capilares, flexíveis, tentaculares e deslizantes” [Grifo nosso] (Dias, 

Ferigato & Biegas, 2010, p. 50) 

 

O uso de tais recursos são postos a prova pelo modelo da atenção psicossocial, 

pois no contexto da Reforma Psiquiátrica são tidos como um dos desafios mais urgentes 

do processo de desinstitucionalização da “loucura”. 

Outro recurso de suporte à crise psiquiátrica mapeado pela pesquisa foi o 

“amordaçamento” das mãos ou dos pés do PTMS, seja com correntes ou com cordas. 

Quando perguntados sobre o que fazem com os usuários diante de crises repentinas, 

algumas familiares respondem que usam tal recurso como forma de “contê-las”: 

meu outro filho amarra!! Aí amansa... quando João [outro irmão que só 

faz visitas a noite] chega aqui aí sorta...(EF4) 

a gente faz é mandar o povo pegar ele e amarrar. Ele já foi amarrado. 

Algemar as mãos e os pés com corrente. Protegendo ele e a gente também 

né ?.  (EF11) 

Observamos que alguns PTMS são acorrentados ou amarrados e soltos nos 

terreiros ou nas calçadas das casas até que as crises cessem ou que eles “amansem”. O 

uso desse verbo incomoda, intriga e desafia nossos princípios mais humanos. Tais 

práticas remetem às “desgraças” acontecidas nos hospícios onde os “loucos” eram 
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trancafiados, amarrados e acorrentados. De acordo com Pessotti (2001), o uso de 

correntes permanece inalterado nos dias de hoje. A lógica manicomial continua 

operando sob liberdade silenciada com cordas e a quatro paredes.  

O uso das correntes e do encarceramento de “loucos” é uma prática que nos 

remete ao acontecimento dos “primeiros hospícios dos quais se tem notícia, situavam-se 

no Oriente: no século VII, possivelmente, em Fez; no final do século XII, em Bagdad; 

no século XII, no Cairo” (Pessotti, 2001, p. 152). De lá para cá, tais práticas não 

“morreram” e permanecem incrustradas nos repertórios de ação diante das crises 

psiquiátricas. Sobre a origem do uso do encarceramento e de práticas ligadas ao 

amordaçamento Esquirol nos relembra que:  

“o uso das correntes é muito antigo ... até o ano de 1794 os loucos estavam 

acorrentados por todas as partes na Europa. Não se imaginava que fosse 

possível fazer algo melhor” (Pessotti, 2001, p. 160). 

 

Constatamos que os familiares participantes muitas vezes não sabiam o que fazer 

diante das iminentes crises e recorrem às práticas da prisão domiciliar ou do 

“amordaçamento” por serem de rápida contenção, apesar de entenderem que não são as 

melhores formas para cuidar da questão. “Nesse contexto, a família deveria, então, 

receber maiores orientações para trabalhar juntamente com os profissionais de saúde” 

(Fonte, 2010, p. 348) sendo contribuída com recursos mais eficazes e potentes para o 

acontecimento da ressocialização dos PTMS. 

 

c) A polícia 
 

O uso do recurso policial pelos familiares como suporte de apoio às crises 

psiquiátricas dos PTMS acontece de duas maneiras: a primeira, na falta de opção de 
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transporte para os familiares, assume papel semelhante ao dos sistemas de urgência e 

emergência móvel. Usam os carros das polícias como “ambulâncias” para o transporte 

dos PTMS da zona rural aos serviços de saúde da cidade, mais precisamente, o hospital 

psiquiátrico. Na segunda, os policiais assumem posição de controle ou da disciplina 

para domar (como dito por uma das participantes) os PTMS:  

a polícia foi com ele lá dentro do carro que ele tava violento mesmo aí 

chegou lá no colégio aí sentou, acabou com o orelhão, tava meio chocado 

aí nós trouxe ele pra casa....(EF6) 

ele é violente! Ele é violente! Ele, a polícia veio pegar ele veio  dois carros 

de viatura...homi tinha homem e muié...dois carros ... A polícia vai 

adomando, a política adoma ele, a polícia adoma...vai se oferecendo, 

senta na cama mais ele “vamos tomar uma aguinha!”, “vamo pra 

Clínica”, conversa aí ele se adoma, se acalma aí ele vai... (EF2) 

Em pesquisa às Coletâneas de Leis da Polícia Militar do Estado da Paraíba 

(2004) não foi encontrada nenhuma atribuição ou competência/orientação dada aos 

policiais para o manejo, cuidado, apoio ou aconselhamento à pessoas com transtornos 

mentais severos. Não há nenhuma legislação que os aproxime de exercer papel ligado 

ao suporte à crises psiquiátricas. Ao contrário, os artigos identificam os policiais como 

operadores do controle, da ordem e da disciplina. No Decreto Nº. 7.505, de 03 de 

fevereiro de 1978, são algumas das principais atribuições dos Policiais, a saber 

“Art 1º. Parágrafo II Atuar de maneira preventiva, como força de 

dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma possível a 

perturbação da ordem; Parágrafo III atuar de maneira repressiva, em caso 

de perturbação da ordem” (Brasil, 1978, p.8-9). 
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Observamos que os policiais são acionados diante da “conduta violenta”, 

“perigosa”, “agressiva” ou de comportamentos que “põe em risco” a integridade física 

de outras pessoas da família. A presença da polícia muitas vezes “intimida”, “assusta”  a 

“loucura” e a põe no lugar da disciplina e da ordem. Porém, acreditamos ser de extrema 

importância que os policiais, na ausência ou ineficiência de operadores de urgência e 

emergência em saúde, auxiliem os familiares nas suas demandas (de transporte e 

locomoção) mais imperativas sem que isso possa significar o uso da força ou da 

brutalidade em suas ações.   

Observamos no trecho de entrevistas acima que os PTMS transitam com os 

policiais da rua para casa ou da casa ao hospital psiquiátrico.  Sobre a dinâmica que 

envolve o uso da polícia como estratégia de suporte à crise psiquiátrica, Goffman (2008) 

comenta que:  

“em primeiro lugar está a pessoa mais próxima do “paciente” que é 

usualmente seu “parente mais próximo”; o termo é aqui introduzido 

porque nem sempre isso ocorre. Em segundo lugar, está o “denunciante”, a 

pessoa que, retrospectivamente, parece ter iniciado o caminho do paciente 

para o hospital. Em terceiro lugar estão os mediadores – a sequência de 

agentes e agências a que o “pré-paciente” é levado e através dos quais é 

enviado aos que internam o “paciente”. Aqui se incluem a polícia, clero, 

clínicos gerais, psiquiatras com consultório, pessoal de clínicas públicas, 

advogados, assistentes sociais, professores, e assim por diante” (Goffman, 

2008, p.118). 

 

A família “é o ponto de intercâmbio, de junção que garante a passagem de um 

sistema disciplinar a outro, de um dispositivo a outro” (Foucault, 2006, p. 101). A 
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polícia nada mais é do que o operador das ações ou de mero transporte do PTMS para a 

clínica ou hospital psiquiátrico: 

rapaz, as vezes o caba tava sem condições ai, tinha que pedir socorro a 

polícia pra ter condição de chegar lá, por que eles ia – a gente ia mais 

eles – deixava lá na clínica (EF3) 

eles conversa com ele, leva, bota no carro leva pra clínica, pronto! Chega 

lá, toma remédio, pronto! (EF5) 

Mesmo estigmatizados, os policiais assumem novas funções dentro do corpo 

societal: complementam ou substituem os serviços dados pelos verdadeiros dispositivos 

móveis de urgência e emergência (SAMU) do território pesquisado. Segundo a Portaria 

de nº 2.657 de 16 de dezembro de 2004, que estabelece o dimensionamento técnico para 

a estruturação e operacionalização dos serviços de urgência e emergência, o SAMU-192 

possui – além de outras diretrizes – os seguintes objetivos:  

“Ser instância operacional onde se processa a função reguladora, em casos 

de urgências clínicas, pediátricas, cirúrgicas, traumáticas, obstétricas e 

psiquiátricas; pactuar ações conjuntas com outros atores envolvidos na 

atenção integral às urgências, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, 

a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, os Departamentos de Trânsito, 

dentre outros” (Ministério da Saúde, 2004, p. 01). 

 

Ao assumir pacto de ações com o SAMU, a ajuda policial ocupa lugar 

importante na composição da rede de suporte e apoio às crises psiquiátricas dos PTMS. 

Essa participação mostra infinitas possibilidades de conexões que os familiares da zona 

rural podem construir.  

 



168 
 

d) A religião 
 

A religião pode ser um recurso extremamente potente no processo de inserção 

dos PTMS na comunidade ou na sociedade. De acordo com Koenig, McCullough e 

Larson (2001), Miller e Thoresen (2003) “a religião pode ser entendida como entidade 

social ou instituição caracterizada por um sistema organizado de crenças, práticas, 

rituais e símbolos escolhidos para facilitar a aproximação com o sagrado ou 

transcendental” (Koenig, McCullough e Larson, 2001; Miller e Thoresen, 2003 apud 

Dias, 2010, p. 18).  

Observamos que alguns familiares levam os PTMS em crise com certa 

frequência a igreja para fazer orações: 

ele teve aí no terreiro levantou a cabeça aí pra cima ficou de “ôi” bribado 

aí pra cima e num abaixou a cabeça num é ? aí eu levei ele pra igreja fui 

com  Moacir com ele levar pra igreja ... levei pra universal o pastor orou, 

agora só que o pastor disse mermo – tem gente que num acredita não – 

mas existe de tudo né ? ele disse que o problema dele foi um mal que 

butou na família divido dele ser muito esperto. (EF5) 

na agonia muita gente se dá né ? se dá!! Muita gente se dá com o rezador: 

passa um remédio, uma reza, quem crer em Deus crer em reza né ? (EF9) 

A religião é um mediador que liga os familiares à ordem do sagrado. Na falta ou 

complemento de outros agentes de atenção psicossocial à crise psiquiátrica, ela opera 

segundo princípios do saber católico. Sobre isso, Dias (2010) comenta que:  

“as famílias que se voltam para a religião como meio de lidar com as 

dificuldades geradas pelo transtorno mental podem objetivar, além da 

aproximação com o divino, o contato com outros membros da 

comunidade. A religião se configura como importante apoio social, 
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proporcionando às pessoas uma oportunidade de interação, com contato 

sistemático, vínculos de amizade e pertencimento, os quais poderão 

amenizar o sofrimento com o qual convivem diariamente ... além disso, a 

religião poderá ser utilizada pela família para enfrentar a doença mental, 

possibilitando aceitação da mesma e uma adaptação melhor às mudanças 

que ela ocasiona na dinâmica familiar.” (Dias, 2010, p. 18). 

 

Seja das mais variadas formas, a expressão religiosa traz consigo uma carga 

potente, extremamente forte de cultura popular. Sejam quais forem os ordenamentos 

religiosos requeridos pelos familiares (pastores, padres, rezadores ou curandeiros), todos 

eles operam segundo princípios “que transpõem os patamares do mundo natural, 

mergulhando em irracionalidades apaziguadoras, para restituir ao homem que sofre, o 

percurso “normal” da sua vida social” (Viegas & Bernardo, 2010, p. 183).  

Ao procurar uma igreja, a família abre os leques das conexões de suas redes 

sociais e interpessoais, pois quando o faz, geralmente é com a participação de outros 

personagens da comunidade: um vizinho, amigos, parentes próximos ou distantes, 

pastores e padres. Desarte, a prática de cuidado cotidiana, tendo como base a religião ou 

a religiosidade ou o uso desses mediadores como suporte à crises psiquiátricas, ajudam 

na definição de redes sociais firmadas em princípios do saber popular ou do catolicismo 

tradicional. 

Observamos que além da cura, muitos familiares vão à igreja a procura de 

explicações sobre o que vem a ser o transtorno ou o porquê do seu aparecimento. Em 

resposta a tal questionamento, Laplantine (2010) comenta que:  

“enquanto a intervenção médica oficial pretende apenas fornecer uma 

explicação experimental dos mecanismos químico-biológicos da morbidez 
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e dos meios eficazes para controla-los, as medicinas populares associam 

uma resposta integral a uma série de insatisfações (não apenas somáticas, 

mas psicológicas, sociais, espirituais) que o racionalismo social não se 

mostra, sem dúvida, disposto a eliminar. O que constitui o sucesso e a 

perenidade dessas terapias é o fato de o indivíduo doente jamais chegar a 

se conformar com a questão do por quê de sua doença. Essa interrogação, 

considerada pela ciência médica e pelas ciências impregnadas do 

positivismo lógico como coisa menor ... é, em nossa cultura, a expressão 

do refugo social cuja existência podemos ignorar, mas que não cessa de 

ressurgir, particularmente quando a sociedade duvida de si mesma e 

quando o indivíduo atravessa uma crise” (Laplantine, 2010, p. 220). 

 

Caracterizada como umas das forças usadas pela família (Dias e Silva, 2010) no 

cuidado aos portadores de transtornos mentais severos, a religião não pode ser entendida 

como um mecanismo de resistência, ou muito menos, de fuga da realidade, mas como 

suporte para as adversidades surgidas com às crises psiquiátricas. Sobre isso, Aquino e 

Zago (2007) complementam:  

“Culturalmente, a religião desempenha várias funções: criar uma 

identidade de coesão entre as pessoas, ganhar novas energias na luta pela 

sobrevivência e reforçar uma resistência cultural, que por si só, reforça a 

busca da religião como solução. Os participantes seguem uma religião 

popular, como a católica, por tradição, não pela convicção do 

conhecimento de sua doutrina. Por isso, a forma de praticar a fé religiosa é 

específica para cada um.” (Zago, 2007, p.46). 
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Configurados por um saber religioso o cuidado acontece sob laços de redes 

sociais fortes acontecidos nas redes de sustentações locais e sem a participação dos 

serviços substitutivos ou da RAPS de referência. Mesmo assim, tal fato sinaliza que a 

Reforma Psiquiátrica na região do Alto Sertão paraibano precisa ampliar, ainda mais e, 

com qualidade, a produção de dispositivos que atendam as demandas de cuidados que 

estão fora do circuito “urbano” da atenção psicossocial.  

As ações de integralidade, territorialidade e intersetorialidade precisam ser 

colocadas em prática pela rede de atenção psicossocial. Sem tais operadores (ou 

dispositivos) as relações serviços/famílias ficam fragilizadas deixando esses últimos, 

muitas vezes, a mercê de si mesmos, de alguns poucos “operadores informais de 

cuidado” e da lógica asilar ainda tão presente. 
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Considerações finais 
 

 

Conhecer práticas de cuidado em saúde mental por familiares residentes das 

zonas rurais ajudou-nos a problematizar o “poder de alcance” dos serviços substitutivos, 

além do alinhamento desses dispositivos às diretrizes de integralidade e  

intersetorialidade do Sistema Único de Saúde. Verificamos que essas diretrizes não 

estão sendo cumpridas e que o cuidado operado pela RAPS não está sendo efetivado. 

Em relação ao cumprimento de tais diretrizes, verificou-se no primeiro momento 

de pesquisa que a maioria dos usuários que deixaram os serviços da RAPS (mais 

precisamente do CAPS II) residem a 10 (dez quilômetros), em média, de tal referência. 

Tal informação constata a ineficiência da supracitada rede para questões de saúde 

ligadas à territorialidade. Além disso, tais informações revelaram que o serviço 

substitutivo desconhece tal realidade, ou, se conhece, opera cuidados com dificuldades e 

ineficácia.   

Quanto às estratégias e recursos utilizados constatou-se que algumas das práticas 

de cuidado dados(as) por famílias residentes das zonas rurais estão ancoradas no modelo 

asilar, por reproduzirem modos de atenção a saúde mental que prendem, isolam ou 

destituem os portadores de transtornos mentais de suas liberdades bem como os privam 

de criar estratégias para produção de autocuidado. 

Verificou-se, com mesma intensidade, estratégias de cuidados familiares que 

favorecem a convivência coletiva regidos por uma atenção psicossocial mais potente e 

enriquecida pelos aparatos culturais e da sabedoria popular. Mesmo assim, é de extrema 

importância que os serviços de saúde saibam da existência tanto da quantidade quanto 

da qualidade dos cuidados praticados por famílias das zonas rurais a fim de construírem 

estratégias mais eficientes de suporte ou apoio as demandas desses usuários.  



173 
 

Precisamos romper com a ideia que lugar de “louco” é no manicômio ou hospital 

psiquiátrico. Diferente disso, devemos contribuir para a construção de repertórios de 

cuidados que potencializem a vida dos PTMS.   

Em relação aos fatores de não utilização dos serviços substitutivos pelos PTMS, 

verificou-se que boa parte dos familiares não usam tais dispositivos por motivos 

relacionados a não oferta de internamento pela RAPS de sua referência. Além disso, 

constatou-se que a falta de dinheiro e, consequentemente, de transporte impossibilitam 

os familiares irem constantemente aos serviços substitutivos. Igualmente, observamos 

que os motivos de afastamento das famílias dos serviços estão relacionados, também, 

com a “confluência” de fatores que envolvem: os determinantes sociais da saúde desses 

familiares e a idade dos familiares cuidadores.  

Quanto às práticas de suporte à crise psiquiátrica dados pelos familiares 

observou-se que eles fazem uso dos recursos policiais, religiosos, da internação e das 

práticas de encarceramento (prisão domiciliar). Realçamos a importância da presença da 

rede de atenção psicossocial nesse contexto desassistido. Considerando a realidade local 

e corroborando as diretrizes postas pela IV Conferência Nacional de Saúde Mental 

(2011) faz-se urgente a implantação do CAPS III ou do CAPS flutuante: serviço extra-

manicomiais que compõem a rede de atenção psicossocial e que operam suporte e apoio 

destinados a desinstitucionalização, produção de liberdade, autonomia e exercício da 

vida em sociedade dirigidos(as) as pessoas que possuem necessidades de cuidados 

específicos, em localidades específicas.  

Entendidos que o modelo asilar e outras formas de cuidado/tratamento (não 

conhecidos pela rede oficial de cuidados) é uma realidade no cenário da pesquisa, 

sugerimos a implantação de estratégias de educação permanente em saúde com famílias 

que vivem dentro e fora das zonas rurais, implantar iniciativas de Geração de Trabalho e 



174 
 

Renda, criar empreendimentos solidários e cooperativas sociais, implementar os 

programas de Volta para a Casa e Centros de Convivência e Cultura: instrumentos ou 

componentes fundamentais para que uma RAPS opere melhores cuidados aos 

familiares. A presença desses e outros serviços (como bem sinaliza a portaria 3.088, dos 

componentes da RAPS) proporcionará o aumento das parcerias família-serviços, como 

também, produzirá soluções mais eficazes quanto à  dificuldades financeiras ou aquelas 

relacionadas a comunicação em saúde e crises psiquiátricas.  

Indica-se, também, a importância do suporte teórico-técnico aos profissionais 

que compõem a RAPS com a criação de supervisões técnicas e cursos de capacitação 

que problematizem a saúde mental local. Além disso, é de extrema urgência uma 

constante mobilização dos profissionais e dos serviços no sentido de promoverem 

inclusão dos familiares residentes das zonas rurais. Isso acontecerá com o 

fortalecimento do apoio matricial. De acordo com Chiaverini et. al. (2011) tal proposta 

estrutura-se sobre ações pedagógico-terapêuticas compartilhadas entre os serviços. Tais 

operadores visam a integração entre essas instituições de saúde afim de aumentarem ou 

ampliarem o campo de atuação e a qualidade das ações destinadas aos familiares e 

usuários. 

Com base em Dimenstein e colaboradores (2010) sugere-se que as equipes de 

saúde que compõem a saúde mental local criem dispositivos para que os familiares 

tenham informações claras, atualizadas e consistentes sobre a política de saúde mental e 

da realidade dos serviços locais. Além disso, os autores destacam que:  

“é preciso ajudar as famílias em termos da estruturação da sua vida 

cotidiana e convívio com seu familiar, orientá-la em termos de estratégias 

práticas de manejo da enfermidade, esclarecer sobre as propostas 

terapêuticas, compartilhar informações sobre diagnóstico, medicação, o 
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que fazer em situação de crise, dentre outros aspectos. Estimular a família 

acerca da participação nas diversas redes de suporte social e comunitário 

que possam existir no seu entorno, bem como em associações de familiares 

e usuários de saúde mental ... é preciso discutir as condições em que se 

encontra essa família, sejam financeiras, sociais, econômicas, etc. para daí 

traçar as reais possibilidades de suporte familiar” (Dimenstein et al., 2010, 

p. 1223) 

 

Tais aportes ajudarão no processo de reinserção dos familiares no contexto das 

redes de saúde mental e propiciarão melhorias nos cuidados o que, consequentemente, 

implicará em produções mais ricas, co-responsabilizadas por participações mais ativas e 

potentes.  

É importante que os trabalhadores de saúde mental se aproximem ou criem 

afinidade com as contribuições advindas da Reforma Psiquiátrica e do SUS, pois, 

sabemos que o trabalho em saúde mental não é algo fácil de ser exercido, praticado, por 

que requer dedicação, sensibilidade, técnica para que aconteça. Lembramos, 

referenciando Pereira e Ramos (2006) que o trabalho em saúde: 

“voltado para a produção de vidas dignas de serem humanas exige a 

transformação radical não somente das práticas de atenção, mas das 

próprias relações sociais de produção ... deve ser orientado pela e para a 

emancipação humana, devendo se integrar à totalidade contraditória da 

realidade social” (Pereira & Ramos, 2006, p. 109). 

 

 Precisa-se criar, nas equipes de trabalhadores em saúde mental local, 

aproximações com as diretrizes operada pelo modelo da atenção psicossocial, pois, sem 
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tais premissas os cuidados não acontecem de maneira que venham a possibilitar 

rupturas com modelos instituídos pela lógica manicomial.  Além disso é de extrema 

importância que os profissionais e trabalhadores de saúde mental local criem 

consciência de que a participação da família é importante no processo de integralização 

da saúde em seus territórios, pois, “livres dos juízos de valor negativo ... devem encarar 

a família como uma aliada no processo de tratamento do usuário. Independente de 

conhecer ou não, aceitar ou não, afastar-se ou não, inclusão implica valorização das 

subjetividades e protagonismo” (Pinho, Hernández & Kantorski, 2010, p. 111).  

Por fim, faz-se, então, necessário investir em possibilidades múltiplas de 

articulações, conexões e enredamentos no intuito de viabilizar parcerias entre entidades, 

personagens, organizações e instituições das mais diversas instâncias sociais: poder 

público, secretarias de educação, de administração, da saúde, da cultura, da economia, 

do desenvolvimento social; prefeituras, juizados, associações, instâncias religiosas, 

dentre outras, dirigidas a atender as demandas dessas populações tão sofridas, 

esquecidas e vulneráveis as ações “da ausência” da saúde nos contextos das zonas 

rurais.  
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Classificação internacional de doenças CID-10 
(Transtornos Mentais) 

 
 
 
 

F 00 – Demência na doença de Alzheimer de início precoce; 

F09. 9 – Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado; 

F 20 – Transtornos esquizofrênicos; 

F20. 0 – Esquizofrenia paranoide; 

F20. 1 – Esquizofrenia hebefrênica; 

F20. 2 – Esquizofrenia catatônica; 

F20. 4 – Depressão pós-esquizofrênica; 

F20. 8 – Outras esquizofrenias; 

F21 – Transtorno esquizotípico; 

F22 – Transtornos delirantes persistentes; 

F22. 0 – Transtorno delirante; 

F22. 8 – Outros transtornos delirantes persistentes; 

F22. 9 – Transtorno delirante persistente não especificado; 

F23 – Transtornos psicóticos agudos e transitórios; 

F24 – Transtorno delirante induzido; 

F25 – Transtornos esquizoafetivos; 

F28 – Outros transtornos psicóticos não-orgânicos; 

F29 – Psicose não-orgânica não especificada; 

G 40 – Epilepsia; 

F 71 – Retardo mental moderado; 

F 72 – Retardo mental grave; 

F 72.1 – Retardo mental grave com comprometimento do comportamento, requerendo 

vigilância ou tratamento; 

F 80 – Transtorno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem; 
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Modelo de requerimento para autorização da pesquisa 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte 

Programa de Pós-graduação em Psicologia  
 

 

Natal, 13 de Setembro de 2011 

Prezados 

Dr. Pablo de Almeida Leite  

Secretario Municipal de Saúde de Cajazeiras-PB - SMS 
 

Necy Maria de Abreu Feitosa Cabral 

Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II 

 

Solicitamos suas autorizações para a realização 

da pesquisa de campo do mestrando Victor Hugo Farias da Silva, matrícula 2011101408, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRN e sob a orientação da Profa. 

Dra. Magda Diniz Bezerra Dimenstein. A pesquisa intitulada “Práticas e estratégias de 

cuidado de familiares de portadores de transtornos mentais severos residentes na zona 

rural do alto sertão paraibano”, tem como objetivos: a) investigar os fatores relacionados ao 

abandono dos serviços pelo portador de transtornos mentais severos residentes das zonas rurais. 

Além disso, b) identificar as estratégias e recursos utilizados pelos familiares rurais no cuidado 

ao portador de transtornos mentais que esta fora do serviço de referência e, por fim, c) mapear 

as práticas familiares de suporte à crise dessas pessoas. 

Para a realização dessa investigação será 

necessário uma pesquisa documental nos arquivos ativos e “arquivos mortos” do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS II), com intuito de coletar dados e informações de usuários que 

deixaram este serviço de referência. 
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(Para familiares participantes da pesquisa) 
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Magda Diniz Bezerra Dimenstein e Co-orientada pelo Prof. Dr. Jáder Ferreira Leite – vinculados ao 
Progrma de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 
consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.Essa pesquisa procura conhecer os 
modos de atenção em saúde mental por familiares de portadores de transtornos mentais severos residentes 
da zona rural do alto sertão paraibano; identificar as estratégias e recursos utilizados pelos familiares no 
cuidado ao portador de transtornos mentais que esta fora do serviço; investigar os fatores relacionados a 
não utilização dos serviços substitutivos pelo portador de transtornos mentais severos que reside na zona 
rural e mapear as estratégias de suporte à crise dado pelos familiares.  

Os riscos envolvidos com sua participação são inexistentes, que serão minimizados através das seguintes 
providências: acompanhamento cuidadoso das atividades programadas e objetivadas. Como benefícios, 
você terá a possibilidade de poder discutir sobre o tema da saúde mental, possibilitando assim um maior 
conhecimento do tema. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os 
dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar 
os voluntários.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 
perguntar diretamente para Victor Hugo Farias da Silva, no endereço Rua do Sul n. 101, Bairro: Nova 
Descoberta, CEP: 59075-270, Natal-RN – e pelo telefone (04184) 9607-8853 (pessoal) ou com Profa. 
Dra. Magda Diniz Bezerra Dimentenstein (Orientadora) e Prof. Dr. Jáder F. Leite (Co-orientador) no 
endereço UFRN/CCHLA, Departamento de Psicologia, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN ou 
pelo telefone (04184) 32153590 Ramal 203. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 
envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 
CUIDADO POR FAMILIARES DE PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS 
RESIDENTES NA ZONA RURAL NO ALTO SERTÃO PARAIBANO. 

Participante da pesquisa: 

Nome:_____________________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 
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Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (cont.) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(Para familiares participantes da pesquisa) 

 

Pesquisador responsável: 

Nome:Victor Hugo Farias da Silva 

Assinatura:   

Endereço profissional: UFRN/CCHLA, Departamento de Psicologia, Campus Universitário, Lagoa 
Nova, Natal/RN ou pelo telefone (04184) 32153590 Ramal 203 ou (04184) 9607-8853 (pessoal). 
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Participante Sexo Idade Estado Civil 
Escolaridade 
(Completo ou 
incompleto) 

Situação Laboral 
Hipótese 

Diagnóstica 
Município de 

Moradia 
Logradouro 

População do 
município 

Distância média 
da residência 

para o CAPS II 

Número de 
internações no 
Hospital - CSE 

Último 
registro de 

uso do serviço 
CAPS  

P1 Mulher 56 anos Casada Sem estudos 
Domestica/ 
Agricultora 

F 21 + F 10 
 

Cajazeiras-PB 
 

Sítio Vaca Morta  

De 50.000 a 
200.000 hab. 

ZR 10. 945 hab.  
< 10 km 

- 
de 8 anos a 

mais 

P2 Homem 52 anos Casado Sem estudos Agricultor F 29 Cajazeiras-PB Sítio Santo Antônio - de 1 a 3 anos 

P3 Homem 
31 anos 

 
Solteiro Sem estudos Aposentado F 21 Cajazeiras-PB Sítio Queimadas - de 4 a 7 anos 

P4 Homem 47 anos Solteiro Sem estudos Não definido F 20.2 
Cajazeiras-PB 

 
Sítio Cachoeirinha 4 vezes de 4 a 7 anos 

P5 Homem 32 anos Solteiro  
Ensino 

Fundamental 
incompleto 

Agricultor F22 Cajazeiras-PB Sítio Caiçara II Nunca foi interno de 04 a 7 anos 

P6 Homem 69 anos Casado Sem estudos Agricultor F 09.0 Cajazeiras-PB Sítio Almas - de 1 a 3 anos 

P7 Homem 49 anos Solteiro 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Agricultor  F 29 Cajazeiras-PB Sítio Patamuté 1 vez de 1 a 3 anos 

P8 Mulher 57 anos Solteira Sem estudos Agricultora 
F 20 (interna 
várias vezes) 

Cajazeiras-PB Sítio Caiçara I - 
de 8 anos a 

mais 

P9 Mulher 83 anos Casada Sem estudos Aposentada F 00 Cajazeiras-PB Sítio Vaca Morta - de 1 a 3 anos 

P10 Mulher 57 anos Solteira Sem estudos Não definido F 25 Cajazeiras-PB Sítio Riacho Fundo - 
de 8 anos a 

mais 

P11 Mulher 48 anos Solteira 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Doméstica F 29 Cajazeiras-PB Sítio Pé de Serra - de 4 a 7 anos 

P12 Mulher 42 anos Casada Sem Estudos Doméstica 
F 20 

(internada várias 
vezes) 

Cajazeiras-PB Sítio Almas - 
de 8 anos a 

mais 

P13 Mulher 35 anos Solteira 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Doméstica 
Internada por 
várias vezes 

Cajazeiras-PB Sítio Lavrador - de 4 a 7 anos 

 

 

 

 

 

 

Usuários mapeados durante o primeiro momento da pesquisa 
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Nome Sexo Idade Estado Civil 
Escolaridade 
(Completo ou 
incompleto) 

Situação 
Laboral 

Hipótese 
Diagnóstica 

Município de 
Moradia 

Logradouro 
População do 

município 

Distância 
média da 

residência para 
o CAPS II 

Número de 
internações no 
Hospital - CSE 

Último 
registro de 

uso do 
serviço 
CAPS 

P14 Mulher 63 anos Casada 
Ensino 

Fundamental 
completo 

Doméstica F 20 

Cajazeiras-PB 

Sítio Azevém 

De 50.000 a 
200.000 hab.  
ZR 10. 945 

hab. 

< 10 km 

- 
de 8 anos a 

mais 

P15 Mulher 28 anos Solteira 
Ensino 

Fundamental 
incompleto 

Estudante F 71 Sítio Caititu - 
de 8 anos a 

mais 

P16 Homem 40 anos Solteiro Sem estudos Aposentado F 20.4 Sítio Vaca Morta 8 vezes 
de 4 a 7 

anos 

P17 Mulher 25 anos Casada 
Ensino 

Fundamental 
Doméstica F 21 

Sítio Serra da 
Arara 

- 
de 4 a 7 

anos 

P18 Homem 50 anos Casado Sem estudos Aposentado G 40 Sítio Cocos - 
de 8 anos a 

mais 

P19 Homem 38 anos Solteiro Sem estudos Não definido F 20 Sítio Cachoeirinha -  
De 8 anos a 

mais 

P20 Mulher 48 anos Solteira 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Agricultora F 20.9 Sítio Cocos - 
de 1 a 3 

anos 

P21 Homem 40 anos Solteiro 
Ensino 

Fundamental 
incompleto 

Agricultor F 20.9 Sítio Caititu 18 vezes 
de 4 a 7 

anos 

P22 Mulher 28 anos Solteira 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Doméstica G 40 
Sítio Cabeça da 

Onça 
- 

de 8 anos a 
mais 

P23 Mulher 49 anos Casada 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Agricultora 
F 29 + F 72.1 
(interna várias 

vezes) 
Sítio Caiçara I 4 vezes 

de 1 a 3 
anos 

P24 Mulher 43 anos Solteira Sem estudos Agricultora F 71 + F 80 Sítio Catolé - 
de 4 a 7 

anos 

P25 Mulher 33 anos Casada 
Ensino médio 

completo 
Doméstica G 40 

Sítio Serra da 
Arara 

- 
de 4 a 7 

anos 

Usuários mapeados durante o primeiro momento da pesquisa 
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Nome Sexo Idade Estado Civil 
Escolaridade 
(Completo ou 
incompleto) 

Situação 
Laboral 

Hipótese 
Diagnóstica 

Município de 
Moradia 

Logradouro 
População do 

município 

Distância 
média da 

residência para 
o CAPS II 

Número de 
internações no 
Hospital - CSE 

Último 
registro de 

uso do 
serviço 
CAPS 

P26 Homem 30 anos Solteiro Sem estudos Não definido F 20.1 

Cajazeiras-PB 

Sítio Côcos 

De 50.000 a 
200.000 hab.  
ZR 10. 945 

hab. 

< 10 km - 
de 4 a 7 

anos 

P27 Mulher 45 anos Casada 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Doméstica/  
Agricultora 

F 29 Sítio Monte 

De 50.000 a 
200.000 hab.  
ZR 10. 945 

hab. 

< 10 km - 
de 4 a 7 

anos 

P28 Mulher 43 anos Solteira 
Ensino 

fundamental 
completo 

Não definida F 09 

Monte Horebe 

Sítio Serra Grande 
Menor que 
10.000 hab. 

ZR 2.007 hab. 
de 30 a 70 km - 

de 1 a 3 
anos 

P29 Homem 
55 anos 

 
Casado 

Ensino 
fundamental 
incompleto 

Agricultor F 29 Sítio Manga Velha 
Menor que 
10.000 hab. 

ZR 2.007 hab. 
de 30 a 70 km - 

de 1 a 3 
anos 

P30 Mulher 34 anos Divorciada 
Ensino médio 

completo 
Agricultora F 21 Poço Dantas Sítio Garrancho 

Menor que 
10.000 hab. 

ZR 2.774 hab. 
> 70 km - 

de 1 a 3 
anos 

P31 Homem 50 anos Solteiro 
Ensino médio 

completo 
Motorista 

F 21 (interno 
várias vezes) 

Santa Helena 
Sítio Várzea da 

Ema 

Menor que 
10.000 hab. 

ZR 2.667 hab. 
de 10 a 30 km - 

de 8 anos a 
mais 

P32 Homem 29 anos Solteiro 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Agricultor F 29 Joca Claudino 
Rua Heleno 

Barreto 

Menor que 
10.000 hab. 

ZR 1.775 hab. 
de 30 a 70 km 15 vezes 

de 1 a 3 
anos 

P33 Homem 59 anos Casado 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Agricultor F 22 

São João Rio 
do Peixe 

Sítio Juazeirinho 

De 10.000 a 
50.000 hab. 
ZR 11. 316 

hab. 

de 10 a 30 km - 
de 4 a 7 

anos 

P34 Homem 33 anos Solteiro 
Ensino 

fundamental 
completo  

Agricultor F 21 
Sítio Baixio dos 
Albuquerques 

De 10.000 a 
50.000 hab. 
ZR 11. 316 

hab. 

de 10 a 30 km - 
de 4 a 7 

anos 

P35 Mulher 59 anos Casada 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Agricultora F 22 Sítio Recreio 

De 10.000 a 
50.000 hab. 
ZR 11. 316 

hab. 

de 10 a 30 km - 
de 4 a 7 

anos 

P36 Mulher 38 anos Solteira 
Ensino 

fundamental 
completo 

Doméstica F 29 Sítio Torrões 

De 10.000 a 
50.000 hab. 
ZR 11. 316 

hab. 

de 10 a 30 km - 
de 4 a 7 

anos 

P37 Mulher 45 anos Casada Sem estudos Agricultora F 21 
São José de 

Piranhas 
Sítio Riacho Boa 

Vista 

De 10.000 a 
50.000 hab. 

ZR 8.301 hab. 
de 30 a 70 km  

de 4 a 7 
anos 

Usuários mapeados durante o primeiro momento desta pesquisa 
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Usuários mapeados durante o primeiro momento da pesquisa 
 

 

 

 

Nome Sexo Idade Estado Civil 
Escolaridade 
(Completo ou 
incompleto) 

Situação Laboral 
Hipótese 

Diagnóstica 
Município de 

Moradia 
Logradouro 

População do 
município 

Distância média 
da residência 

para o CAPS II 

Número de 
internações no 
Hospital - CSE 

Último 
registro de 

uso do serviço 

P38 Homem 35 anos Solteiro 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Agricultor F 20.9 

Cachoeira dos 
Índios 

Sítio Tambor 
Menor que 
10.000 hab. 

ZR 6.143 hab. 
de 10 a 30 km  de 1 a 3 anos 

P39 Mulher 80 anos Casada Sem estudos Aposentada F 00 Sítio Taboca 
Menor que 
10.000 hab. 

ZR 6.143 hab. 
de 10 a 30 km  de 1 a 3 anos 

P40 Homem 49 anos Casado Sem estudos Agricultor F 20 Sítio Ipueiras 
Menor que 
10.000 hab. 

ZR 6.143 hab. 
de 10 a 30 km  de 1 a 3 anos 

P41 Homem 41 anos Solteiro 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Agricultor G 40 
Sítio Taboca de 

Baixo 

Menor que 
10.000 hab. 

ZR 6.143 hab. 
de 10 a 30 km  de 4 a 7 anos 

P42 Mulher 41 anos Casada Sem estudos Agricultora F 21 Sítio Bamburral 
Menor que 
10.000 hab. 

ZR 6.143 hab. 
de 10 a 30 km  de 1 a 3 anos 

P43 Mulher 56 anos Viúva 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Doméstica F 29 Sítio Tambor 
Menor que 
10.000 hab. 

ZR 6.143 hab. 
de 10 a 30 km  de 4 a 7 anos 

P44 Homem 36 anos Solteiro 
Ensino 

Fundamental 
incompleto 

Agricultor F 21 
Sítio Pedras 

Pretas 

Menor que 
10.000 hab. 

ZR 6.143 hab. 
de 10 a 30 km  de 1 a 3 anos 

P45 Homem 31 anos Solteiro Sem estudos Agricultor F20 

Cajazeiras-PB 

Sítio José Dias 
De 50.000 a 
200.000 hab.  

ZR 10. 945 hab. 
De 10 a 30 km  de 1 a 3 anos 

P46 Homem 40 anos Solteiro Sem estudos Agricultor F 20 Sítio Azevém 
De 50.000 a 
200.000 hab.  

ZR 10. 945 hab. 
De 10 a 30 km  De 1 a 3 anos 

P47 Mulher 53 anos Casada 
Ens. Fund. 
Incompleto 

Agricultora F 20 Bom Jesus-PB Sítio Umari 
Menor que 
10.000 hab. 

ZR 2.217 hab. 
de 10 a 30 km  De 4 a 7 anos 

P48 Homem 31 anos Solteiro 
Ens. Fund. 
Incompleto 

Agricultor F 20 
Joca Claudino-

PB 
Sítio Riachão dos 

Pinto 

Menor que 
10.000 hab. 

ZR 1.775 hab. 
de 30 a 70 km  De 1 a 3 anos 
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Usuários mapeados durante o primeiro momento da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Nome Sexo Idade Estado Civil 
Escolaridade 
(Completo ou 
incompleto) 

Situação Laboral 
Hipótese 

Diagnóstica 
Município de 

Moradia 
Logradouro 

População do 
município 

Distância média 
da residência 

para o CAPS II 

Número de 
internações no 
Hospital - CSE 

Último 
registro de uso 

do serviço 

P49 Mulher 30 anos Solteira 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Doméstica/ 
Agricultora 

F 21 

Triunfo-PB 

Sítio Tapera 

Menor que 
10.000 hab. 
ZR 4.911 

de 30 a 70 km  de 1 a 3 anos 

P50 Mulher 45 anos Casada 
Ensino médio 

completo 
Agricultora 

(várias 
internações) 

Sítio Custódio de 30 a 70 km  de 1 a 3 anos 

P51 Mulher 60 anos Casada 
Ensino médio 

completo 
Aposentada F 20.9 Sítio Mulunguinha de 30 a 70 km  de 4 a 7 anos 

P52 Homem 62 anos Solteiro Sem estudos Agricultor F 21 
Bernardino 
Batista-PB 

Sítio Ponta da 
Serra 

Menor que 
10.000 hab. 

ZR 2.217 hab. 
. 

> 70 km  de 4 a 7 anos 

P53 Mulher 63 anos Solteira Sem estudos 
Domestica/ 
Agricultora 

F 20 Sítio Capoeiras > 70 km  de 1 a 3 anos 

P54 Homem 23 anos Solteiro 
Ensino 

fundamental 
completo 

Agricultor 
 

F 22 

Bom Jesus-PB 

Sítio Umarí 

Menor que 
10.000 hab. 

ZR 1.412 hab. 

de 10 a 30 km  de 1 a 3 anos 

P55 Mulher 39 solteira Sem estudos Agricultora F 20.9 Sítio Cacaré de 10 a 30 km  de 1 a 3 anos 

P56 Homem 53 anos Casado Sem estudos Agricultor F 29 
Sítio Malhada das 

Flores 
de 10 a 30 km  

de 8 anos a 
mais 
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Famílias visitadas no segundo momento da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável / Cuidador Sexo 
Grau de 

parentesco 
com o PTM 

Participação no 
cuidado 

Idade 
Estado 
Civil 

Escolaridade 
(Completo ou 
incompleto) 

Situação Laboral 
Município de 

Moradia 
Logradouro 

Renda 
familiar 
(média) 

Distância 
real da 

residência 
para o CAPS 

II 

N. de 
familiares 

por 
residência 

N. de pessoas 
com 

Transtornos 
Mentais na 

família 

  P1 F Mãe 
Há participação 
de toda família 

68 anos Casada 
Ens.Fund. 
Incompleto 

Doméstica, 
Agricultora e 
aposentada. 

 
Cajazeiras-PB 

 

Sítio Vaca 
Morta  

2 salários 
mínimos  

14,5 km 5 1 

  P2 F Mãe 
Há participação 
de toda família 

84 anos Viúva Sem estudos 
Doméstica, 

Agricultora e 
aposentada. 

Sítio Caititu 
1 salário 
mínimo 

15,6 km 4 1 

  P3 M Irmão 
Há participação 
de toda família 

47 anos Solteiro 
Ens.Fund. 
Incompleto 

Agricultor Sítio Patamuté 
1 salário 
mínimo e 

meio 
17,8 km 5 1 

  P4 F Mãe Sozinha 78 anos Viúva Sem estudos 
Doméstica, 

Agricultora e 
aposentada 

Sítio 
Cachoeirinha 

1 salário 
mínimo 

14,0 km 4 3 

  P5 F Mãe Sozinha 52 anos Viúva 
Ens.Fund. 
Incompleto 

Agricultora e 
pensionista 

Sítio José Dias 
1 salário 
mínimo 

14,4 km 6 3 

  P6 F Mãe Sozinha 63 anos Viúva 
Ens.Fund. 
Incompleto 

Dona de casa, 
agricultora e 
pensionista. 

Sítio Azevém 
1 salário 
mínimo 

18,3 km 4 1 

  P7 M Marido Sozinho 58 anos Casado 
Ens.Fund. 
Incompleto 

Agricultor Sítio Caiçara I 
1 salário 
mínimo 

24,6 km 2 1 

P8 M Marido Sozinho 63 anos Casado 
Ens.Fund. 
Incompleto 

Agricultor e 
vereador 

Bom Jesus-PB 
Sítio Umarí 

3 salários 
mínimos 

33,4 km 3 2 

P9 M Pai Sozinho 66 anos Casado Sem estudos Aposentado Sítio Cacaré 
1 salário 
mínimo 

15,4 km 3 1 

P10 M Pai 
Há participação 

da família 
54 anos Casado Sem estudos Agricultor 

Joca Claudino-
PB 

Sítio Riachão 
dos Pinto 

1 salário 
mínimo 

60,0 km 4 2 

P11 F Mãe 
Há participação 

da família 
59 anos Casada 

Ensi.Fund. 
Incompleto 

Agricultora 
Joca Claudino-

PB 
Em uma rua da 

cidade 
1 salário 
mínimo 

60,0 km 3 1 
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Portadores de Transtornos mentas severos visitados no segundo momento da pesquisa  

 

Familiares (PTMS) Sexo Idade 
Estado 
Civil 

Escolaridade 
Situação 
Laboral 

Hipótese 
Diagnóstica 

Número de 
internações 

Último registro 
no CAPS I 

Motivo de não usar 
o CAPS II 

Município de 
moradia 

FP1 M 40 anos Solteiro Sem estudos 
Agricultor 

Aposentado 

 
F 20.4  

 

8 vezes CSH 
2 vezes CST-

CE 
3 anos 

O fato de não ter 
internamento. 
Transporte. 

Sítio Vaca Morta 
Cajazeiras-PB 

FP2 M 53 anos Solteiro Sem estudos 
Agricultor 

Aposentado 
F 20.9 20 vezes³ 3 anos 

Falta de transporte. 
Pouco dinheiro pra ir 
e vir todos os dias. 

Sítio Caititú 
Cajazeiras-PB 

FP3 M 49 anos Solteiro Sem estudos 
Agricultor 

“encostado” 
F 29 4 vezes 3 anos 

Não tem condições 
financeiras de ir e 

vir todos os dias ou 
dias alternados. 

Sítio Patamuté 
Cajazeiras-PB 

FP4 M 48 anos Solteiro Sem estudos 
Agricultor 

BPC 
F 20.2 4 vezes 3 anos 

Transporte e falta de 
internamento na 

RAPS. 

Sítio Cachoeirinha 
Cajazeiras-PB 

FP5 M 31 anos Solteiro Sem estudos 
Agricultor 

Aposentado 
F 29 

44 vezes 
(aprox.) 

1 ano 
Principalmente 

transporte. 
Sítio José Dias 
Cajazeiras-PB 

FP6 M 40 anos Solteiro Sem estudos Agricultor 
F 20.9 e 

Convulsões 
60 vezes 
(aprox.) 

2 anos 
Transporte e 

distância 
Sítio Azevém 
Cajazeiras-PB 

FP7 F 49 anos Casada 
Ens.Fund. 
Incompleto 

Agricultora 
Doméstica 

F 29 
F 72.1 

10 vezes 3 anos 
Acha a clínica 
melhor e mais 

rápido. 

Sítio Caiçara I 
Cajazeiras-PB 

FP8 F 53 anos Casada 
Ens. Fund. 
Incompleto 

Agricultora 
Doméstica 

F 20  
Mais de 15 

vezes 

CAPS I - 5 anos 
CAPSad faz 
uso por causa 

do fumo 
excessivo 

Por que acha o 
hospital mais rápido. 
Não tem internação 

o CAPS. 

Sítio Umarí 
Bom Jesus-PB 

FP9 F 39 anos Solteira Sem estudos Agricultora 
F 20.9 – CAPS 2008 
F 23.1 – CSH 2007 
F 20 – INSS 2012 

1 vez 3 anos 
Falta de internação 

na RAPS  
Sítio Cacaré 

Bom Jesus-PB 

FP10 M 31 anos Solteiro 
Ens.Fund. 
Incompleto 

Agricultor F 20.8 

2 vezes 
(uma semana 

e outra de 
cinco meses) 

3 anos e 10 
meses 

Transporte e falta de 
internação na RAPS 

Sítio Riachão dos 
Pinto 

Joca Claudino-PB 

FP11 M 29 anos Solteiro 
Ens.Fund. 
Incompleto 

Agricultor F 20.0 
30 vezes 

(45 dias cada 
internação) 

3 anos 

“Aquilo não adianta. 
Só passando fome” 
Transporte e falta de 

internamento na 
RAPS 

Joca Claudino-PB 


