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Ser criança é ser arte sem ser quadro 

 

Um balanço sem criança 

Um rosto sem sorriso 

Uma escola sem risada 

Recreio sem correria 

É como palco de circo sem palhaçada 

Assim a vida fica sem graça 

Parece tudo certinho 

Os bancos todos enfileiradinhos 

Mas sem nenhuma criança na praça 

A escola é como a vida, lugar de encontro... 

Estudar, aprender, ensinar e respeitar 

Respeitar as diferenças 

Pois ser diferente não é ter doenças 

Os dedos da mão não são iguais 

E nem os adultos são os únicos normais 

“A infância é curta e passageira 

Então que seja de liberdade 

Isso não é tirar os limites 

É dizer à criança que ela tem capacidade 

Pra isso não precisa de remédio 

O que ela precisa mesmo é de uma vida sem tédio 

Sendo assim... 

O balanço precisa de criança 

O rosto precisa de sorriso 

Como a vida precisa de esperança”. 

 

Fabíola Colombani Luengo, in: A vigilância punitiva: a 

postura dos educadores no processo de patologização e 

medicalização da infância. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2010. 



 

RESUMO 

 

No processo de Reforma Psiquiátrica brasileira, a saúde mental infanto-juvenil revela-se 

como um grande desafio, com lacunas importantes no que tange às necessidades, serviços e 

ações sobre adoecimento psíquico de crianças e adolescentes. Esta pesquisa é um estudo com 

abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório, tendo como objetivo geral analisar 

as ações e práticas de saúde mental infanto-juvenil articuladas entre o Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto-juvenil (Caps i) e a atenção básica em Natal-RN, e específico, identificar 

os limites e possibilidades para uma atenção resolutiva do cuidado prestado em rede. Após 

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) obteve-se aprovação 

contida no Parecer número 777.067/ 2014. Para a coleta de dados, inicialmente foi realizado 

um pesquisa documental na Secretaria Municipal de Saúde de Natal acerca do fenômeno 

estudado, e posteriormente, aplicado entrevista semiestruturada com os sujeitos da pesquisa, 

que foram os trabalhadores do Caps i de Natal-RN. A análise foi tecida conforme a técnica de 

análise temática, compreendida dentro do método de análise de conteúdo. Os resultados e 

discussões foram organizados por meio de categorias e subcategorias, a saber: CATEGORIA 

1: Limites e fragilidades da articulação entre o Caps i e a atenção básica, com as 

subcategorias: 1.1 Insuficiência de serviços especializados e de dispositivos articuladores na 

rede, 1.2 A diversidade de situações da demanda infanto-juvenil assistida; CATEGORIA 2: 

Possibilidades para uma rede efetiva, com a subcategoria: 2.1 Intersetorialidade como 

estratégia de atenção resolutiva. A análise revelou que a integração e articulação dos serviços 

de saúde mental infanto-juvenil e a atenção básica no município de Natal-RN, possui 

iniciativas incipientes e/ou insuficientes para a resolubilidade intersetorial, onde os 

dispositivos de atenção à saúde envolvidos não conseguem estabelecer vínculos efetivos e 

duradouros na perspectiva da corresponsabilidade e do compartilhamento do cuidado. Por 

outro lado, verifica-se que as ações existentes e praticadas, configuram um exercício de 

aproximação para o diálogo entre saúde mental infanto-juvenil e atenção básica. Destaca-se 

que o cuidado compartilhado e o estabelecimento de intersetorialidade dentro e fora do setor 

saúde constitui possibilidade de favorecimento do diálogo necessário entre os serviços e 

profissionais envolvidos, assim, potencializando-se uma melhor perspectiva de resolubilidade 

da Rede de Atenção Psicossocial para o público infanto-juvenil na realidade investigada. 

 

Descritores: saúde mental; criança; adolescente; atenção básica; apoio matricial 



 

 ABSTRACT   

 

In the case of Brazilian Psychiatric Reformation, mental health juvenile reveals itself as a 

great challenge, with major gaps in terms of needs, services and actions on mental illness in 

children and adolescents. This research is a qualitative study of descriptive and exploratory, 

having to analyze the actions and practices of mental health juvenile articulated between the 

Psychosocial Care Center juvenile (Caps i) and the basic care in Natal-RN, and specific, 

identify the limits and possibilities for an important precedent of the care network. After 

submission to the Research Ethics Committee (CEP) of the University Hospital Onofre Lopes 

(HUOL) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) obtained approval 

contained in opinion number 777.067 / 2014. For the data collection, it was initially carried 

out a documentary research in the Municipal Health Department of Christmas about the 

phenomenon under study, and subsequently, applied semi-structured interviews with the 

subjects of the research, which were workers Caps i of Natal-RN. The analysis was woven as 

the thematic analysis technique, understood within the method of content analysis. The results 

and discussions were organized by categories and subcategories, namely: CATEGORY 1: 

Limits and weaknesses in the linkage between the Caps i and basic care, with the 

subcategories: 1.1 Lack of specialized services and devices articulators in network, 1.2 The 

diversity of situations in the demand juvenile assisted; CATEGORY 2: possibilities for an 

effective network, with the subcategory: 2.1 Intersectoral collaboration as a strategy for 

solving attention. The analysis revealed that the integration and coordination of mental health 

services juvenile and primary care in the city of Natal-RN, has incipient initiatives and/or 

inadequate for the resolvability intersectoral, where the devices of attention to health involved 

cannot establish bonds effective and long-lasting in the perspective of co-responsibility and 

sharing of care. On the other hand, it appears that the existing shares and practiced, configure 

an exercise in approximation to the dialog between mental health juvenile and basic care. It is 

highlighted that the shared care and the establishment of intersectoral collaboration within and 

outside of the health sector is possibility of facilitating the necessary dialog between the 

services and professionals involved, thus, enabling a better prospect of resolvability of the 

Network of Psychosocial Care for the youth in reality being investigated. 

 

 

Keywords: mental health; child; adolescent; basic care; matrix support 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A área da saúde mental no Brasil vem sofrendo significativas transformações dos 

saberes e práticas aplicadas. Especialmente, a partir da Reforma Psiquiátrica brasileira, por 

um processo constante de construção de experiências novas, produção de conhecimento, 

redimensionamento da clínica, fundamentação na política e na legislação e ampliação das 

condições na atuação da gestão pública, a saúde mental vem constituindo-se como um campo 

onde o cuidado da pessoa não aconteça em exclusão social, e a existência de um transtorno 

mental não restrinja a condição do sujeito à subtração de sua condição humana (COUTO, 

2004). 

Apesar dos significativos avanços, a realidade atual da saúde mental brasileira 

impõe novos e permanentes desafios que delineiam o muito que ainda precisa ser feito na 

construção concreta de um cuidado eficiente, resolutivo e integrador para as pessoas com 

sofrimento psíquico. 

Dentre os mais importantes e maiores desafios colocadas pelo processo de 

Reforma Psiquiátrica brasileira estão as questões referentes às crianças e adolescentes. O 

público infanto-juvenil, por muito tempo excluído da agenda de debates e das proposições de 

políticas públicas de saúde mental, vem revelar algumas representações asilares ainda 

existentes, mesmo que fora dos hospícios, todavia, com a mesma capacidade excludente e 

estigmatizante (COUTO, 2004). 

A busca do conhecimento e do entendimento sobre o contexto que envolve a 

saúde mental infanto-juvenil é um exercício exigente, visto que o assunto, apesar de 

historicamente ocupar pouca visibilidade no cenário nacional da saúde mental, tem sua 

discussão como necessária e relevante.  

Ao número reduzido de pesquisas e publicações que abordam os problemas de 

saúde mental na infância e adolescência e sobre os serviços utilizados por esta população, 

associa-se a fragilidade, ou mesmo, a ausência do planejamento de ações de saúde nesse 

campo específico (HOFFMANN; SANTOS; MOTA, 2008). 

A histórica omissão da saúde pública no Brasil para o direcionamento das 

políticas de saúde mental para a infância e adolescência, constitui uma lacuna que ao longo do 

tempo, favoreceu a criação de uma rede de assistência à infância e adolescência estabelecida 
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em instituições filantrópicas e privadas, de caráter tutelar e pedagógico, como educandários, 

abrigos, escolas especiais, institutos para deficientes mentais e clínicas para autistas. O papel 

representado por estas instituições ainda é bastante relevante no papel da assistência às 

crianças e adolescentes com transtornos mentais, uma vez que continuam a fazer parte da 

realidade atual (BRASIL, 2005). 

A assistência à saúde mental de crianças e adolescentes marcada por um déficit de 

políticas voltadas para esse público traz como consequência grave, a ausência ou inadequação 

dos cuidados ofertados à população infanto-juvenil que sofre de algum transtorno psíquico. O 

modelo assistencial originado de uma tradição de internação de crianças e jovens em 

instituições asilares, filantrópicas, sofreu mudanças significativas, particularmente, no período 

que sucedeu a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente através da Lei n.º 8.069, de 

13 de julho de 1990 (BRASIL, 2005b).   

 Somente a partir de 2002, com a Portaria GM 336/02, foram implantados os 

Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Caps i) criados, especificamente, para o 

atendimento de crianças, adolescentes e jovens com transtornos mentais severos, como 

psicose infantil, autismo, deficiência mental com co-morbidade psiquiátrica, uso prejudicial 

de álcool e outras drogas e neuroses graves (BRASIL, 2004).  

Seguindo propostas da Organização Mundial de Saúde e da Federação Mundial de 

Saúde Mental, o Ministério da Saúde estabeleceu a construção de uma nova Política de Saúde 

Mental, direcionada para a infância e adolescência (BRASIL, 2005).  

Para uma assistência integral e eficiente, faz-se necessária a integração entre os 

serviços de atenção à saúde nos seus diferentes níveis de complexidade, substituindo-se a 

lógica do encaminhamento, pela responsabilidade compartilhada dos casos com o intuito de 

aumentar a capacidade resolutiva dos problemas de saúde. Deve-se considerar, também, a 

participação e o acolhimento das famílias e da comunidade, estabelecendo-se parcerias com 

outras políticas públicas, entre estas, de ação social, educação, cultura, esportes, direitos hu-

manos e justiça (BRASIL, 2004f). 

 O Ministério da Saúde a partir de 2003 passa a orientar a construção coletiva e 

intersetorial das diretrizes de uma rede de assistência de base comunitária acordada com as 

diretrizes da Reforma Psiquiátrica brasileira (BRASIL, 2005). 



15 

 

 

No que tange à Política Nacional de Saúde Mental na atualidade, é relevante 

ressaltar a importância da construção de dispositivos estratégicos, como articuladores da rede 

de atenção de saúde mental no território, fazendo-se uso da integração dos Caps i e da atenção 

básica, visando ampliar e tornar mais eficazes as articulações e intervenções dos setores 

dentro e fora do campo da saúde.  

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) recém-instituída por meio da Portaria nº 

3.088 de 23/12/2011 vem ampliar a articulação de diversos pontos de atenção à saúde para 

pessoas com sofrimento mental e com necessidades decorrentes do uso/ abuso/dependência de 

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

vulnerabilidade reconhecida de crianças e adolescentes por documentos ministeriais de 

políticas públicas no Brasil, a RAPS promove cuidados permitindo que o serviço 

especializado – Caps i – encontre nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) maiores 

possibilidades e oportunidades de cuidado em saúde mental infanto-juvenil, contribuindo para 

melhor atuação de profissionais e dispositivos de saúde na integralidade e 

corresponsabilização do cuidado. 

O desafio de construir uma orientação pública para o atendimento em saúde 

mental infanto-juvenil não é, no entanto, uma tarefa simples. É necessária a construção e 

partilhamento de delineamentos éticos, clínico-assistenciais, políticos, de produção de 

conhecimento, formação de recursos humanos e de planejamento, que requerem um esforço 

conjunto para reverter de forma efetiva situações desfavoráveis. 

As lacunas existentes abrem espaço para a rediscussão de responsabilidades, de 

pactuação de ações intersetoriais e o incentivo à construção de parcerias de compromisso 

público pelo cuidado ético de crianças e adolescentes, para desconstruir a lógica histórica da 

desassistência, da delegação silenciosa e descomprometida, no campo da saúde mental 

infanto-juvenil. 

O nosso interesse em analisar as ações e práticas de saúde mental infanto-juvenil, 

articuladas entre o Caps i e a atenção básica em Natal-RN, surgiu, quando na graduação em 

enfermagem, como bolsista de iniciação científica, participei de uma pesquisa sobre apoio 

matricial em saúde mental. Nessa pesquisa, o Caps i era um dos campos de coleta de dados. 

Conhecer o serviço especializado para saúde mental infanto-juvenil despertou-me o interesse 
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em buscar saber como ocorre o cuidado no território para as crianças e adolescentes com 

transtornos mentais em Natal-RN no âmbito da saúde mental e atenção básica. 

Na busca da compreensão de como acontece essa articulação tem-se a necessidade 

de responder algumas questões, tais como: o município de Natal-RN segue a contento a 

política específica em saúde mental voltada para a população de crianças e adolescentes? 

Como acontece? A intersetorialidade entre os serviços e corresponsabilidade entre os 

profissionais funciona? De que forma a população infanto-juvenil com transtornos mentais é 

cuidada? Caso não existam articulações com a atenção básica, quais são os principais 

obstáculos que limitam a construção efetiva desse processo de compartilhamento reconhecida 

na atualidade como exigência ética do cuidado? 

Essas são as principais questões que norteiam a compreensão do presente estudo, 

buscando contribuir para o desenvolvimento, fortalecimento e divulgação das práticas e 

saberes no campo da saúde mental infanto-juvenil em Natal-RN. 

Considerando a singularidade dos sujeitos em questão – a criança e o adolescente 

– e a defasagem histórica de informações, ações e políticas de saúde sobre este setor, o 

presente estudo visa identificar, descrever e analisar a situação atual da assistência à saúde 

mental infanto-juvenil no Município de Natal-RN, com foco nas ações de saúde estabelecidas 

entre o Caps i e a atenção básica. Pretende-se, ainda, identificar os limites e possibilidades 

referidos pelos trabalhadores do Caps i no que se refere à efetivação de políticas e ações de 

saúde mental para crianças e adolescentes no contexto investigado.   
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2 OBJETIVOS   

 

2.1 Geral 

 Analisar as ações e práticas de saúde mental infanto-juvenil articuladas entre o Centro 

de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Caps i) e a atenção básica em Natal-RN. 

 

2.2 Específicos 

 Descrever a articulação entre o Caps i e a atenção básica em Natal-RN. 

 Identificar limites e possibilidades para a atenção resolutiva de ações e práticas de 

saúde mental infanto-juvenil articuladas entre o Centro de Atenção Psicossocial 

Infanto-Juvenil (Caps i) e a atenção básica em Natal-RN. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O MODELO ASILAR E A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA: RESGATE 

ACERCA DA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA A POPULAÇÃO INFANTO-

JUVENIL 

 

O adoecimento mental historicamente foi demarcado como condição exclusiva do 

homem adulto, renegando por muito tempo à criança e ao adolescente maior vulnerabilidade 

no enfrentamento da necessidade de um cuidado singular.  

Em um resgate histórico sobre a saúde mental infanto-juvenil no Brasil, coloca-se 

a necessidade de conhecer e entender “onde estamos” e “aonde precisamos chegar” no âmbito 

da garantia de direitos e de assistência direcionadas para essa população.  

Atribuir à criança a condição de “louca” subverte o enigmático e particular 

modelo dos ideais que na modernidade ditaram a inclusão diferenciada da cena social. Em sua 

construção histórica, o período da infância foi sustentado por um ideário forjado de 

características para a inclusão na história social dos homens. Ao conceber a “loucura” como 

uma das possíveis condições de existência da criança supõe-se a desconstrução deste cenário 

idealizado e, concomitantemente, uma intensa revisão dos ideais de descendência (COUTO, 

2004).  

 

A “sua majestade o bebê”, objeto de tantos investimentos narcísicos e esperanças de 

superação, pode não ser tão majestoso assim. Pode sofrer, enfear-se, angustiar-se, 

mutilar-se, ter horror ao contato, recusar o olhar e carinho que lhe são dirigidos, 

inquietar-se e inquietar. Esta criança “louca” macula os ideais, subverte o imaginário 

cultural, mas nos convoca, a todos, o desafio de delas cuidar, tratar e com elas 

coexistir (COUTO, 2004, p. 6). 

 

Para Couto (2004), a infância tinha em seu significado a atribuição de um tempo 

de inocência, pureza, beleza, ingenuidade, felicidade, descompromisso, aprendizado e, 

fundamentalmente, um período ausente de angústias. Era considerado um tempo de 

preparação e caminhada, de preferência retilíneo, a ser percorrido na formação do “homem de 

amanhã”.  

Historicamente, na socialização da criança e do adolescente, a difusão de valores e 

conhecimentos, de forma geral, não eram conferidas nem controladas pela família. Sua 
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trajetória na instituição familiar e na sociedade configurava-se tão breve quanto insignificante 

para promover qualquer sensibilidade e interesse (ARIÈS, 1981).  

 Segundo Ribeiro (1997), antes do século XVIII, em decorrência da sociedade 

medieval, de uma maneira geral, não se reconhecia e nem tampouco existia o 

comprometimento com a infância, menos ainda com crianças que apresentassem algum tipo 

de deficiência ou disfunção mental.  

O sentimento de infância não existia como o concebemos hoje. A criança não 

passava pelos estágios da infância estabelecidos pela sociedade atual, quando passados os 

cinco ou sete primeiros anos, se transformava sem transição – atual adolescência – em adulto, 

e a pertinência das características da infância se limitava aos comportamentos típicos dos 

primeiros anos de vida, quando não falava ou estava começando, exigindo maiores cuidados. 

Crianças crescidas passavam a fazer parte do mundo adulto, onde os “meninos- homens” iam 

servir o exército, e as “meninas-mulheres” casavam, mesmo sob a designação do termo 

criança para estes indivíduos pertencentes do mundo adulto (ARIÈS, 1981). 

 

Na sociedade medieval (...) o sentimento da infância não existia – o que não quer 

dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O 

sentimento da infância não significava o mesmo que afeição pelas crianças: 

corresponde à consciência da particularidade que distingue essencialmente a criança 

do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não existia. Por essa razão, assim que a 

criança tinha condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua 

ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes 
(ARIÈS, 1981, p. 156). 

  

É relevante destacar ainda o caráter de classe social, pois de acordo com Ariès 

(1981), o sentimento sobre a infância se dava nas camadas mais “nobres” da sociedade, 

enquanto a criança pobre ficava à mercê da própria sorte. Esse quadro de desigualdade social 

persiste ao longo das épocas, com presença na realidade contemporânea. 

Segundo Ribeiro (1987), o modo de pensar relacionado à infância permaneceu 

inalterado até o século XVIII, quando concepções acerca da infância passam a ser construídas, 

pioneira e particularmente, primeiro na psicologia e na pedagogia, depois na psiquiatria, onde 

as crianças passariam a ser entendidas como indivíduos com características próprias, distintas 

do adulto, necessitando também de estudos e tratamentos próprios. Assim, na preocupação da 

formação do homem social, as primeiras instituições ou escolas destinadas ao aprendizado 

“especial” de crianças com algum transtorno mental ou enfermidade surgiram no século 
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XVIII, sob uma perspectiva pedagógica, criadas pelo interesse de educadores preocupados em 

“reeducar” essas crianças. 

Nas primeiras décadas do século XIX, o universo infantil começou a despertar 

atenções sobre sua situação, impulsionado por questões demográficas e pela saúde das 

populações. Nesse momento a criança passou a ser reconhecida como cidadã, sujeito de 

direito, participante do Estado (BRASIL, 2005). 

Em linhas gerais, as primeiras iniciativas de cuidado em saúde mental infanto- 

juvenil se estruturaram na pedagogia do transtorno psiquiátrico, na psiquiatria e psicologia do 

distúrbio de aprendizagem e da deficiência e na tutela representada no modelo asilar. No 

Brasil, a história da assistência psiquiátrica que antecede o atual momento da saúde mental 

infanto-juvenil também tem como marca um modelo asilar segregatório.   

A “loucura” no Brasil passa a ser reconhecida como objeto de intervenção com a 

chegada da Família Real, quando o país sofreu uma série de mudanças sociais e econômicas, 

regido por um rigoroso controle sobre a sociedade. Em 1830, a corte real e a Sociedade de 

Medicina do Rio de Janeiro traçam um diagnóstico dos “loucos da cidade”, sendo estes 

considerados merecedores de reclusão e tratamento (AMARANTE, 1994). 

Não existiam estudos estruturados ou sistematizados até meados do século XIX, 

quando apareceram as primeiras teses em psicologia e em psiquiatria e foi criado o primeiro 

hospício brasileiro, o Hospício D. Pedro II, em 1852. A partir desse momento, foram 

inaugurados outros hospícios em várias cidades e a assistência aos doentes mentais passou a 

ter regulamentação própria e um lugar específico para tratamento e internação. Do período 

colonial ao período imperial, os registros de estudos que se referem à criança são descrições 

sobre as doenças comuns da época, a mortalidade infantil acentuada, crenças, costumes e 

comportamento associado à temática (RIBEIRO, 2006).  

A aceitação do número elevado da mortalidade infantil alimentava-se da ideia 

disseminada pela igreja católica de que crianças mortas eram “anjinhos” pela associação à 

imagem de pureza, inocência e de que iriam para o céu (ARIÈS, 1981). O modelo patriarcal 

da época configurava um poder autoritário ditado pela tradição e religião com normas e regras 

a serem seguidas, sendo o castigo físico uma prática corrente na educação de crianças: “a 

palmatória e a vara de marmelo eram companheiras zelosas do bom comportamento” 

(RIBEIRO, 2006, p. 29). O tratamento de crueldade imposto pela família e vivenciado pela 
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criança refletia em seu comportamento com os animais e os “escravos” companheiros das 

suas brincadeiras, e proporcionalmente, os sofrimentos impostos levavam-nas a desenvolver 

problemas emocionais. Nesse contexto, tanto a educação patriarcal quanto o colégio religioso 

se somavam em um processo de “limar” a criança em sua personalidade, visando adultos 

passivos e subservientes (RIBEIRO, 2006). 

Os fenômenos psíquicos eram explicados pela causalidade biológica, justificando 

a intervenção médica em todos os níveis da sociedade. A História da Psiquiatria brasileira 

organizou-se com base no biologicismo, constituindo uma psiquiatria fundamentada em 

conotações ideológicas de um pensamento eugênico, desenvolvendo-se com incapacidade de 

discriminar em suas teorias aquilo que era determinado por preconceitos culturais. 

Respaldado por estes estudos, o higienismo constituiu-se num forte movimento ao longo do 

século XIX e início do século XX de orientação positivista, propositor de uma formação 

moral, física e intelectual, ditando regras e normas de ordem disciplinadora para a preparação 

dos futuros “homens da sociedade”, norteando o cotidiano do ambiente familiar e da escola. O 

principal propósito desta abordagem higienista, a partir de estudos, teses e debates sobre a 

mortalidade infantil e a pedagogia moral, constituía-se em um controle moralizante e 

repressor da família ainda organizada nos moldes da estrutura colonial, cujos usos e costumes 

não eram aceitos pela medicina em ascensão (COSTA, 1989).   

Para Ribeiro (2006), o principal objetivo da ideologia higiênica era atingir a 

família brasileira, modificá-la, e em decorrência, alterar substancialmente a sociedade com 

vista a padrões moralizantes e eugênicos. Essa ideologia lançou as bases da psiquiatria infantil 

como uma medicina que ainda não era voltada para a patologia mental propriamente dita, mas 

para profilaxia e cuidados morais da criança normal, considerados importantes na época.  Em 

meados do século XIX a ausência de estudos específicos sobre as doenças mentais infantis e 

de qualquer categorização que diferenciasse as formas e manifestações dos transtornos 

mentais no adulto, configurava na realidade, o abrigo comum com a divisão dos espaços 

manicomiais por adultos e crianças “insanas”, geralmente, das classes sociais mais 

desamparadas. 

Em 1903, Juliano Moreira e Fernandes Figueira inauguraram no Hospital 

Psiquiátrico da Praia Vermelha, um pavilhão anexo destinado às crianças portadoras de 

enfermidades mentais que antes compartilhavam o mesmo espaço dos adultos.  Em 1921, foi 
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criado em São Paulo o primeiro pavilhão infantil por Franco da Rocha no Hospital Juqueri. 

Em Minas Gerais, a psicóloga russa Helena Antipoff implantou o Laboratório de Psicologia 

da Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico em 1929, onde eram realizadas pesquisas sobre 

testes de inteligência e desenvolvimento mental de crianças. Depois criou a Sociedade 

Pestalozzi e o Instituto Pestalozzi, voltados para os cuidados de crianças “deficientes 

mentais”.  Em Pernambuco, Ulysses Pernambucano em trabalho pioneiro no atendimento de 

transtornos mentais estendeu seus cuidados à criança (RIBEIRO, 2006). Nessa época, os 

estudos e pesquisas na saúde mental da criança constituíam estreita relação de orientação 

pedagógica, refletida no campo assistencial e de modelo asilar. 

 

Criação de asilos-escola (internatos) com o respectivo gabinete de antropologia 

pedagógica e psicologia experimental, e a criação de um curso especial anexo às 

Escolas Normais da República Brasileira destinado a preparar professores para o 

ensino aos anormais psíquicos verdadeiros “como solução” do problema pedagógico 

social da educação da infância anormal de inteligência no Brasil (QUAGLIO apud 

RIBEIRO, 2006, p. 39-40, grifo do autor). 

 

Durante todo o período denominado República Velha, que compreende o período 

entre os anos de 1889 e 1930, a preocupação e os cuidados assistenciais destinados à criança 

eram provenientes, principalmente, de iniciativas privadas, de caráter filantrópico e 

assistencialista com ausência de intervenções ou iniciativas do poder público que embora 

apoiasse a atuação dos médicos, não intervinha de forma sistemática. As iniciativas 

“privadas” no campo da saúde mental seguiam os mesmos moldes das relacionadas com a 

pediatria, a higiene e o direito. Nas primeiras décadas do século XX, a preocupação com a 

criança sai da Academia e se concretiza em iniciativas precursoras em instituições que se 

voltaram, especificamente, para os cuidados com a infância (RIBEIRO, 2006).   

No início do século XX, crianças e adolescentes passaram a ser vistos como 

representantes de um futuro diferenciado para a nação brasileira, começando a ser difundida a 

importância da assistência à saúde destes sujeitos. Apesar desse reconhecimento, o Estado não 

correspondeu à tomada de responsabilidade, embora tenha oficializado um modelo e uma 

concepção de criança a ser assistida: a deficiente social (pobre), a deficiente mental (louca) e 

a deficiente moral (delinqüente). Através de uma aceitação silenciosa, diversos setores 

públicos acordam tacitamente pela perpetuação deste cenário determinando um campo de 
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concepção moral e de exclusão para um grande número de crianças e adolescentes (BRASIL, 

2005b).  

No final da década de 1970 e início da década de 1980, o Brasil passou por um 

amplo movimento de redemocratização e mobilização político-social em um contexto de 

abertura política quando o país buscava sair de um regime de ditadura militar. Nesse período, 

emerge paralelamente ao movimento da Reforma Sanitária, o processo de Reforma 

Psiquiátrica brasileira.  

O movimento da Reforma Sanitária culminou com a transformação no cenário das 

políticas e práticas de saúde pública no Brasil, voltando-se para a defesa da saúde coletiva, a 

reorganização da assistência à saúde da população, a mudança dos modelos de atenção e a 

gestão participativa nas práticas de saúde, assim como, a equidade na oferta dos serviços e o 

protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, mediante os processos de 

produção do cuidado e promoção à saúde (AMSTALDEN; HOFFMANN; MONTEIRO, 

2010).   

Nesse âmbito, o movimento da Reforma Sanitária destaca sua importância ao 

estabelecer as bases da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), transformando a 

lógica da saúde pública e a Reforma Psiquiátrica brasileira conquista a promulgação da Lei 

10.216 de 06/04/2001 que dispõe sobre a mudança do modelo de assistência à saúde mental. 

Assim, a Reforma Psiquiátrica brasileira insurge, revelando os cuidados precarizados, 

negligentes, pautados na violência, na segregação social e na tutela, destinados aos 

denominados “loucos” e praticados nos grandes manicômios públicos e/ou privados. 

Denuncia-se publicamente o elevado número de leitos e a mercantilização da loucura que 

caracterizavam o fenômeno conhecido como “indústria da loucura” (AMARANTE, 2013). 

Integrantes do movimento sanitário, sindicalistas, trabalhadores dos manicômios 

vigentes, associações de familiares e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, 

discutiam sobre a cidadania dos sujeitos com transtorno mental e as possibilidades de criação 

de novas propostas na atenção à saúde mental. Essa organização fortaleceu e intensificou as 

tentativas de transformação do cuidado psiquiátrico institucionalizado e a reversão do modelo 

asilar, segregador, caótico e excludente por meio da mobilização dos profissionais de saúde 

mental e da sociedade em geral (BRITO et al., 2009). 
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Em dezembro de 1987 no II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde 

Mental foi adotado o lema “Por uma sociedade sem manicômios” promovendo discussões 

sobre a loucura, a psiquiatria e a violação de direitos humanos nos manicômios e 

desencadeando novas propostas assistenciais e experiências do cuidado em saúde mental, 

impulsionando o processo de desinstitucionalização (AMARANTE; TORRE, 2001). 

Não obstante, esse movimento também incitou a discussão em saúde mental 

infanto-juvenil, uma vez que ampliou condições e possibilidades de transformação no 

processo do cuidado à saúde da criança e do adolescente. Soma-se a esse processo, o marco 

da democracia e conquista de direitos instaurado e promulgado pela Carta Constitucional em 

1988, afirmando a condição cidadã de crianças e adolescentes, conforme descrito no artigo 

227 da Carta Magna:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los à salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988, p. 101). 

 

Nessa sentido, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

através da Lei n.º 8.069 de 13/7/1990 reconheceu a condição de sujeitos de direitos tributados 

às crianças e adolescentes e também delineou legalmente as fases de desenvolvimento por 

faixa etária (BRASIL, 2005b).  

Assim, no Brasil segundo o ECA considera-se criança a pessoa até 12 anos de 

idade incompletos e adolescente a faixa etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2º) e, em casos 

excepcionais, quando disposto na lei, entre dezoito e vinte e um anos de idade (BRASIL, 

1990). Em nível internacional, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a primeira 

infância entre o nascimento e os 4 anos, a fase intermediária da infância de 5 a 9 anos de 

idade e a adolescência é compreendida entre 10 e 19 anos (UNICEF, 2011). 

Na II Conferência Nacional de Saúde Mental realizada em 1992 foram destacadas 

as consequências negativas da institucionalização de crianças e jovens. A III Conferência 

Nacional de Saúde Mental que ocorreu em 2001 ressaltou a necessidade de não se adiar mais 

a construção e defesa de ações políticas necessárias para a afirmação de um novo modelo de 

assistência no que diz respeito ao cuidado e tratamento da população infanto-juvenil. Assim a 
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partir dessas deliberações, dentre outras, o Ministério da Saúde instituiu em 2004, o Fórum 

Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil (Portaria GM 1608/2003) com a finalidade de 

construir, coletiva e intersetorialmente, as bases, princípios e diretrizes de uma política 

pública de saúde mental especificamente dirigida a este segmento da sociedade (BRASIL, 

2005b).  

Já em 2002, com a criação dos Caps i tornou-se possível a articulação dos 

serviços de saúde na atenção à saúde mental infanto-juvenil. Conforme o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2004) o Caps i é um serviço de atenção diária destinada ao atendimento de crianças 

e adolescentes gravemente comprometidas psiquicamente. Além de constituir um lugar de 

acolhimento, o Caps i deu visibilidade ao sofrimento psíquico de crianças e jovens, até então 

negligenciado (REIS et al., 2010). 

A centralidade da Política de Saúde Mental infanto-juvenil defende a construção 

de uma rede de cuidados capaz de responder com efetividade às necessidades das crianças e 

adolescentes com a implantação dos Caps i, articulando em rede serviços e dispositivos das 

redes de atenção à saúde, principalmente, o apoio à Atenção Básica e a construção de 

estratégias para articulação intersetorial da saúde mental com outros setores, tais como, a 

Educação, a Justiça, a Assistência Social, entre outros (CARDELLINI et al., 2012). 

Para Benilton Bezerra Jr. (2007), a construção de um sistema inspirado nos ideais 

da Reforma Psiquiátrica brasileira, além de saberes técnicos, exige que a imaginação, a 

criatividade e a reflexão crítica encontrem uma forma para delinear os desafios envolvidos. 

Assim, apesar de todas as transformações na atenção à saúde mental no Brasil ainda há 

resistências que se revelam pela hegemonia médica no campo da atenção à saúde, nos 

tratamentos biológicos como forma pretensamente exclusiva de tratamento, na preconização 

do modelo de medicina baseada em evidências para a saúde mental e, na categorização e 

caracterização ou definição de patologias em detrimento de outros modos de acolher e cuidar.  

Segundo Porto Carrero (2002), patologizar o comportamento do “louco” é o 

produto do processo de medicalização da sociedade que almeja efetivamente curá-lo. Assim, a 

psiquiatrização ou psicopatologização de situações do desenvolvimento ou de problemas 

sociais vividos por crianças e adolescentes apresenta-se como preocupação de diagnósticos 

definidos e modelos de assistência nem sempre idôneos. 
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Dentre os transtornos considerados graves no campo infanto-juvenil, destacam-se 

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

impossibilitam a manutenção ou estabelecimento de laços sociais. Estas definições, dentre 

outros fatores, contribuíram para dificultar a inclusão da saúde mental infanto-juvenil na 

agenda das políticas públicas de saúde mental. Assim como, a extensa e variada gama de 

diagnósticos, carência de estudos consistentes sobre frequência, persistência, prejuízo 

funcional, evidências da eficácia e efetividade dos tratamentos, consequências na vida adulta 

relacionadas aos transtornos mentais da infância e adolescência, e as particularidades do 

sistema de cuidado (COUTO; DUARTE; DELGADO, 2008).   

A extensa variedade de diagnósticos tem como principal fonte o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), documento organizado pela 

Associação Americana de Psiquiatria onde se define e descreve transtornos psíquicos em 

conceitos diagnósticos. É importante destacar criticamente que trata-se de uma fonte com 

forte fundamentação na patologia e medicalização da vida com intensa influência da indústria 

farmacêutica. O DSM foi revisado e encontra-se na quinta atualização (DSM-5 versão 

atualizada em maio de 2013), mantendo-se a determinação biológica e o modelo biomédico 

como eixo, centrado na doença e no tratamento farmacológico, trazendo uma gama de 

diagnósticos que patologizam sentimentos, comportamentos e problemas do cotidiano, 

transformando-os em transtornos mentais.  Tendo a criança e o adolescente como indivíduos 

vulneráveis, essa gama de diagnósticos surge como um fator de risco pela possibilidade de 

determinar o adoecimento e rotular situações simples do dia a dia da infância e adolescência, 

e assim, corre-se o risco grave de medicação inadequada e/ou indiscriminada com 

consequências para a vida adulta.   

O diagnóstico e a medicalização são questões com as quais se precisa ter muito 

cuidado na atenção à saúde mental, especialmente, de crianças e adolescentes para que no afã 

disciplinar e moralizante da psiquiatria não se rotulem circunstâncias e determinantes sociais 

do cotidiano como doenças. Assim, alerta-se para que crianças e adolescentes não sejam 

indiscriminadamente submetidos a diagnósticos, por vezes, equivocados de transtorno mental, 

e consequente tratamento medicamentoso desnecessário ou iatrogênico desvinculado de 

considerações sobre o contexto de vida do sujeito. 
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Nesse contexto de tutela e de poder, podemos associar a patologia com o 

panoptismo referido por Foucault, como um mecanismo de poder, instrumento de vigilância, 

fundamentado na observação total e disciplinar do indivíduo considerado “anormal”, com o 

propósito de marcá-lo, modificar seu comportamento (FOUCAULT, 2008). 

Assim, refletindo sobre o contexto histórico da tutela e da ausência de uma 

perspectiva mais socialmente inclusiva e menos estigmatizante, mostra-se extremamente 

importante vigiar o poder biomédico, a patologização e a medicalização descomedida como 

forma exclusiva e dominante no cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes. Nesse 

sentido, a Política Pública de saúde mental infanto-juvenil constitui em um empenho da 

agenda nacional. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) apresenta dados apontando que a 

prevalência de transtornos mentais em crianças e adolescentes pode chegar até 20% dessa 

população. Aliado a isso, tem-se a constatação de muitos transtornos mentais de adultos que 

iniciaram na fase da infância, sendo a intervenção precoce decisiva para um melhor 

prognóstico. Não obstante, as crianças com transtornos mentais ficaram por muito tempo aos 

cuidados de instituições assistenciais, sem perspectivas terapêuticas e muitas vezes com viés 

asilar (CARDELLINI et al., 2012). 

Até a década de 1990 e ainda atualmente, a atenção à saúde mental infanto-juvenil 

encontrava-se sob a tutela dos chamados "abrigos para deficientes" que estavam à margem do 

sistema formal de saúde mental e constituíam asilos que não apresentavam diretrizes de 

tratamento, ao contrário, submetiam as crianças e adolescentes à banalização de sua condição 

humana (SANTOS, 2011). 

As transformações pretendidas e efetivadas no campo da saúde mental terão que 

discutir a tradição naturalizada do exercício da tutela, sem desarticular a responsabilidade de 

proteção que cabe ao poder público. Será preciso problematizar essa relação para que não se 

confunda ou se reduza à tutela integral do corpo, da palavra, do pensamento do sujeito. Neste 

caso, transformar é mais do que construir novas modalidades de serviços para o cuidado 

infanto-juvenil no campo da atenção psicossocial, é também rever e reescrever as bases 

conceituais do exercício da tutela, sem o quê tudo terá sido inócuo (CARDELLINI et al., 

2012). 

Contestar a dívida histórica da área técnica da saúde mental com crianças e 

adolescentes e iniciar um processo coletivo de enfrentamento aos desafios antigos e novos 
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apontam para a necessidade da construção de uma rede de atendimento capaz de enfrentar à 

pluralidade das demandas em seus diversos contextos assistenciais e, ainda, o estabelecimento 

de definições técnico-conceituais, clínicas e políticas para direcionar as ações públicas, o 

intercâmbio de experiências e a elaboração de princípios gerais que norteiem a construção de 

uma política pública de saúde mental resolutiva para crianças e adolescentes. Eis o desafio da 

Rede de Atenção Psicossocial recém-instituída em 2011. 

 

3.2 ATENÇÃO INTEGRAL E OS NOVOS DISPOSITIVOS ASSISTENCIAIS NA 

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Do ponto de vista da organização assistencial busca-se investir na construção de 

uma rede pública ampliada de atenção à Saúde Mental infanto-juvenil com base territorial e 

comunitária onde devem estar articulados serviços de diferentes setores com graus 

diferenciados de complexidade.   

O Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil por meio da Portaria GM n° 

1.608 instituído pelo Ministério da Saúde em 2004, destacou a prioridade de construção 

efetiva e intersetorial com bases, princípios e diretrizes em uma política pública de saúde 

mental, consolidando as redes de serviços de forma que venham fazer frente aos diferentes 

problemas específicos e direcionados para crianças e adolescentes com transtornos mentais 

(BRASIL, 2005b). 

A IV Conferência Nacional de Saúde Mental – primeira intersetorial – realizada 

em 2010, seguindo determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da Lei 

10.216 da Reforma Psiquiátrica brasileira e dos fundamentos da Política Nacional de Saúde 

Mental no SUS, ressaltou a necessidade de assegurar, construir e ampliar uma rede pública de 

assistência à saúde mental infanto-juvenil que priorize a expansão e qualificação das 

estratégias de desinstitucionalização para crianças e adolescentes; o fortalecimento das 

políticas intersetoriais orientadas para a promoção de saúde e saúde mental e para a atenção 

integral; a concretização das articulações intrasetoriais, particularmente, com a atenção básica 

e o hospital geral; a consolidação do fundamento intersetorial na montagem da rede de 

cuidados, especialmente, com os setores da educação, assistência social, justiça/direitos; e que 
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a destinação financeira seja compatível com as exigências da atenção psicossocial para 

infância e adolescência (BRASIL, 2010). 

Na atual perspectiva dos serviços de saúde mental infanto-juvenil e das políticas 

que regem o setor, a função social deve exercer um papel que supere o fazer puramente 

técnico do cuidar, valorizando também o acolhimento, o ato de escutar e cuidar, 

proporcionando ações capazes de melhorar a qualidade de vida da pessoa com transtorno 

mental. É fundamental também, considerar de forma especial a subjetividade de crianças e 

jovens e buscar identificar precocemente o sofrimento e as implicações dos eventos psíquicos 

(CARDELLINI et al., 2012). 

Esse amadurecimento da articulação entre políticas públicas de saúde e as 

instituições de controle social é um fato relevante para a resolubilidade das ações. O controle 

social deve constituir um espaço de participação importante para a população, conduzindo à 

ampliação e à descentralização das decisões, além de permitir acompanhar, avaliar e indicar 

prioridades para as ações de saúde, ainda que, não se possa restringir a ele a solução de todos 

os problemas enfrentados na saúde (SORATTO; WITT; FARIA, 2010). 

Para Beltrame e Boarini (2013, p. 345) “(...) O exercício desse controle só se torna 

possível se houver um conhecimento por parte dos demais setores da sociedade e da 

população em geral acerca da função e dos objetivos dos aparatos de saúde (...)”.  

Em relação ao trabalho com a saúde mental infantil e, especificamente, no 

trabalho com a clínica do autismo, atualmente, tem-se o documento Linha de cuidado para a 

atenção integral às pessoas com transtorno do espectro do autismo e suas famílias no SUS 

(BRASIL, 2005), onde diretrizes importantes estão norteando a política pública, a saber: 

privilegiar a singularidade, a interdisciplina, a participação da família, incluir o contexto 

social, a detecção precoce, orientação para o diagnóstico e a qualidade do atendimento para a 

população e seus familiares. Consideramos que é necessária a atenção e participação de todos 

os envolvidos para que a implantação nos serviços atenda aos princípios preconizados.  

Destacamos, porém, que embora o referido documento dirija-se a clínica do autismo, as 

diretrizes colocadas devem ser consideradas nas demais singularidades do campo da saúde 

mental infanto-juvenil. 

A família e seu espaço social – o território – devem ser considerados como núcleo 

básico de abordagem no atendimento à saúde. Nessa proposta, a Estratégia Saúde da Família 
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(ESF) deve trabalhar, na proteção, promoção, tratamento e reabilitação, considerando que 

nenhum desses níveis de atenção será inteiramente abrangido sem a abordagem familiar 

(BRASIL, 1997). 

Trabalhar com os familiares para desmistificar equívocos que foram construídos 

ao longo dos tempos, sobretudo abrindo espaços para a escuta de seus sofrimentos, suas 

experiências e participações. O trabalho com as famílias tem fundamental importância para 

que o cuidado à saúde seja integral. Trabalhar no sentido amplo do cuidado em saúde mental 

na família compreende desde a prevenção durante a gestação e após o parto junto à mãe e 

filho, nas responsabilidades, materna e paterna na transmissão tanto da carga genética quanto 

na transmissão de valores necessários para o desenvolvimento das potencialidades e no 

processo de construção de um ambiente adequado ao desenvolvimento pessoal e afetivo da 

criança (BRASIL, 2011). 

Para Ranña (2010), a criança pode ser compreendida como extraordinário 

indicador do grau de desenvolvimento da família, dependendo do seu posicionamento 

subjetivo e da saúde mental dos seus familiares. Dessa forma, o cuidado na saúde mental deve 

beneficiar a criança e repercutir na família, refletindo a melhoria da qualidade de vida como 

um todo, em sintonia com a lógica do cuidado integral pela articulação dos dispositivos da 

rede em um dado território. 

Essa articulação em rede dos serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico 

possibilita uma construção sólida de um conjunto de ações e referências capazes de acolher a 

pessoa (adulto ou infanto-juvenil) em sofrimento mental, incluindo a família como campo 

ampliado do cuidado. Destarte, a integração e articulação dos serviços de saúde ampliam as 

possibilidades do cuidado para crianças e adolescentes.  

Aliado a isso, o início precoce de tratamento e o estabelecimento de parcerias com 

a rede de saúde, educação e assistência social, ligadas à atenção da população infanto-juvenil, 

favorecem uma assistência com qualidade. A criação e expansão da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), além de sustentar a rede intersetorial, deve considerar as diferenças 

locais, a qualificação e formação permanente dos gestores e profissionais e a regularidade dos 

recursos financeiros, criando uma rede articulada e integrada. Essa organização exige a 

capacitação e valorização dos agentes referenciados de forma horizontal, direcionando-se para 

a interdisciplinaridade, no compartilhamento de papéis caso a caso, no território. Essas 
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estratégias sustentam o trabalho com a subjetividade. Em todas as regiões do país, as escolas, 

as creches, seguidas das ações das Equipes de Saúde da Família mostram a importância desses 

serviços na construção de uma rede de cuidados de saúde mental ampliada e inclusiva 

(CARDELLINI et al., 2012). 

Na atual Política de Saúde Mental do Ministério da Saúde, os Centros de Atenção 

Psicossocial (Caps), são considerados dispositivos estratégicos para a organização da rede de 

atenção em saúde mental. Constituem a principal estratégia do processo de Reforma 

Psiquiátrica brasileira como dispositivos designados a acolher as pessoas com transtornos 

mentais, na oferta de atendimento médico e psicológico, estímulo à integração social e 

familiar e apoio à autonomia. A integração a um ambiente social e cultural concreto 

constituído pelo território – o espaço onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e 

familiares – é sua principal característica. Para tanto, é na perspectiva de território que se deve 

organizar uma rede de atenção às pessoas que possuem sofrimento psíquico e as suas famílias. 

Fazem parte dessa rede a atenção básica, as residências terapêuticas, os ambulatórios, os 

centros de convivência, os clubes de lazer, entre outros (BRASIL, 2004f). 

Os Caps em todas as suas modalidades são agenciadores do cuidado no território. 

O papel estratégico direciona as políticas e programas de saúde mental locais, organiza a rede 

onde o trabalho deve ser multiprofissional, com a construção coletiva dos projetos 

terapêuticos singulares e comunitários, tendo o indivíduo como o foco do cuidado, 

construindo pontes e canais de comunicação para suporte aos sujeitos e seus familiares. 

Assim, também o Caps i funciona na lógica da atenção diária ampliando as possibilidades do 

tratamento para crianças e adolescentes, fortalecendo-se ao serem estabelecidas parcerias 

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

infanto-juvenil. Nesse apoio, a rede de saúde mental também deve contar com leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais, pediátricos e serviços de urgência e emergência em 

situações de crise, garantindo a presença e o acompanhamento dos familiares e responsáveis 

no tratamento (AMSTALDEN; HOFFMANN; MONTEIRO, 2010).   

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) deverão assumir seu papel estratégico na 

articulação e no tecimento dessas redes, tanto cumprindo suas funções na assistência 

direta e na regulação da rede de serviços de saúde, trabalhando em conjunto com as 

equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, quanto na promoção 

da vida comunitária e da autonomia dos usuários, articulando os recursos existentes 



32 

 

 

em outras redes: sócio-sanitárias, jurídicas, cooperativas de trabalho, escolas, 

empresas, etc. (BRASIL, 2004f, p. 12). 

 

Além da atenção básica como porta de entrada também da saúde mental e o Caps i 

na incumbência de tratar os casos mais graves (psicóticos, estados autísticos, etc.), há outros 

dispositivos para o trabalho com a subjetividade da saúde mental, outros organizadores das 

redes se colocam, na concepção de um trabalho em rede, para além do modelo da divisão 

hierarquizado do processo de trabalho e compartilhamento da construção dos Projetos 

Terapêuticos Singulares, assim, a transdisciplinaridade implica assumir a complexidade do 

trabalho com o sofrimento psíquico (CARDELLINI et al., 2012). 

Essa articulação entre os serviços ganha força através da estratégia do Apoio 

Matricial, proposto pelo Ministério da Saúde para organizar e facilitar o direcionamento dos 

fluxos na rede. Segundo Dimenstein (2009, p. 66), o apoio matricial vem da necessidade de 

não “concentrar esforços somente na rede substitutiva, mas de que é preciso estender o 

cuidado em saúde mental para todos os níveis de assistência, em especial, à atenção primária”.  

Na esteira do apoio matricial, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

constitui um dispositivo de integralidade do cuidado com a atenção básica, criado com o 

objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, bem como sua 

resolubilidade. Essa amplitude deve ocorrer, sobretudo por intermédio da ampliação da 

clínica, auxiliando no avanço da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e 

necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. Assim, essa estratégia não 

se constitui como serviços com unidades físicas de natureza independente, através de equipes 

multiprofissionais que na lógica da responsabilidade compartilhada, deve apoiar e atuar de 

maneira integrada aos profissionais das equipes dos serviços da rede, compartilhando práticas 

e saberes em saúde nos territórios atuando diretamente no apoio matricial às equipes da(s) 

unidade(s) que estará vinculado (BRASIL, 2013). 

Na saúde mental, o NASF atua na continuidade do cuidado, desenvolvendo ações 

de promoção e reabilitação da saúde, conjuntamente com a atenção básica, de forma a exceder 

os limites propriamente ditos dos serviços, na busca ativa, identificando, por exemplo, 

situações de cárcere privado de crianças e adolescentes com transtornos mentais, e que não 

chegam aos serviços (AMSTALDEN; HOFFMANN; MONTEIRO, 2010).  
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Dada a importância do trabalho do apoio matricial em saúde mental e a sua 

interlocução direta com os objetivos do presente estudo, o próximo item abordará, 

especialmente esse tópico. 

 

3.3 A ARTICULAÇÃO SAÚDE MENTAL COM A ATENÇÃO BÁSICA E A 

ESTRATÉGIA DO MATRICIAMENTO 

 

A articulação entre as equipes de saúde mental do serviço especializado e da 

atenção básica permite o compartilhamento dos casos e constrói estratégias coletivas para a 

abordagem de problemas, desenvolvendo políticas e promovendo ações para a diminuição da 

segregação pelo sofrimento psíquico, combate ao estigma e, desenvolvimento de ações de 

mobilização dos recursos para a atenção psicossocial.  

O matriciamento ou apoio matricial, no processo de integração da saúde mental à 

atenção básica configura-se em uma proposta de intervenção articulada entre duas ou mais 

equipes, num processo de construção compartilhada do cuidado, conformando um tipo de 

cuidado colaborativo entre a saúde mental e a atenção básica, fortalecendo essas relações na 

proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. Contrário ao modelo tradicional de 

organização hierárquica verticalizada, o matriciamento transpõe o sentido burocrático e 

limitado da referência e contrarreferência onde a diferença de autoridade entre quem 

encaminha um caso e quem o recebe, representa apenas a transferência de responsabilidade 

pelo encaminhamento, ocasionando uma comunicação entre os serviços, muitas vezes 

deficiente e irregular, geralmente, por meio de receituários escritos, com ausência de 

corresponsabilidade e que não oferecem resolubilidade.  No matriciamento, a proposta é de 

uma atenção integradora transformando a lógica tradicional dos encaminhamentos, atenuando 

os efeitos burocráticos e pouco dinâmicos, por ações horizontais que integrem os 

componentes e seus saberes nos diferentes níveis assistenciais. Na horizontalização decorrente 

desse processo, o sistema de saúde se reestrutura em dois tipos de equipes: a equipe de 

referência interdisciplinar e cuidado longitudinal composta pela Estratégia Saúde da Família e 

a equipe de apoio matricial, que pode ser especificamente, uma equipe de saúde mental 

(CHIAVERINI, 2011). 
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Segundo Campos e Domitti (2007, p. 400), a relação entre essas duas equipes 

compõe o apoio matricial como um novo arranjo do sistema de saúde e “são, ao mesmo 

tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para gestão do trabalho em saúde, 

objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica 

entre distintas especialidades e profissões”. 

Figueiredo e Campos (2009) definem o apoio matricial como “um suporte técnico 

especializado que é ofertado a uma equipe interdisciplinar em saúde a fim de ampliar seu 

campo de atuação e qualificar suas ações”, diferente do atendimento realizado por um 

especialista dentro de uma unidade de atenção básica tradicional.  

Enquanto arranjo organizacional, o apoio matricial constitui um suporte técnico 

em áreas específicas às equipes responsáveis pelo desenvolvimento de ações básicas de saúde. 

Nessa organização, a equipe especializada compartilha casos com a equipe de saúde da 

atenção básica responsáveis pelas famílias de determinado território, produzindo o 

compartilhamento e a corresponsabilização dos casos, que são efetivados por discussões e 

intervenções conjuntas, incluindo as famílias e a comunidade em atendimentos conjuntos. O 

matriciamento substitui a lógica do encaminhamento pela perspectiva da responsabilização 

compartilhada dos casos, com o intuito de aumentar a resolução de problemas de saúde pela 

equipe local, como também, estimular a interdisciplinaridade e a ampliação da clínica no 

resgate e valorização de outras dimensões, não apenas a biológica e a dos sintomas, mas a 

análise singular de cada caso, incorporando aspectos sociais à avaliação clínica. Nesse 

sentido, é fundamental e imprescindível a articulação da saúde mental com a atenção básica 

(BRASIL, 2007).  

É importante compreendermos que a saúde mental não está dissociada da saúde 

geral, e, portanto, não pode ser abordada sem a concepção do indivíduo biopsicossocial como 

integrante de um conceito amplo de saúde. A partir disso, entendemos que o sofrimento 

psíquico deve ser visto como algo presente na vida de todos, com manifestações particulares, 

onde o cuidado deve considerar a singularidade do indivíduo. Essa demanda de saúde mental 

representada pelos diversos tipos de queixas chega aos serviços especializados e também aos 

serviços de saúde da atenção básica, reforçando que ações de saúde mental podem e devem 

ser realizadas no próprio contexto do território das equipes, sem necessariamente exigir um 

trabalho para além do que já é demandado aos profissionais de saúde. A incorporação ou 
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aprimoramento de competências de cuidado em saúde mental na prática cotidiana destes 

profissionais estabelece que suas intervenções sejam capazes de considerar a subjetividade, a 

singularidade e a visão de mundo do usuário no processo de cuidado integral à saúde 

(BRASIL, 2013).  

Na proposta de integralidade do cuidado em saúde mental, o matriciamento não é 

o encaminhamento ao especialista, não corresponde ao atendimento individual pelo 

profissional de saúde mental, nem a intervenção psicossocial coletiva realizado somente pelo 

profissional de saúde mental. O apoio matricial deve proporcionar a integração da saúde 

mental com a atenção básica, constituindo um modelo de cuidado colaborativo e 

corresponsabilizado com retaguarda especializada da assistência, com um suporte técnico-

pedagógico, com vínculo interpessoal e apoio institucional no processo de construção coletiva 

de projetos terapêuticos junto à população, representando uma importante ferramenta de 

transformação do processo de saúde-doença, da realidade dos usuários, da família, da 

comunidade e das equipes (CHIAVERINI, 2011).  

 

É no território onde a população efetiva seu cuidado e, por isso, os dispositivos 

assistenciais do SUS devem se articular com tais instituições para compor pactos de 

atuação integrada. Com o apoio matricial, a integração incide na interlocução entre 

CAPS e ESF, sobretudo. Dessa maneira, o trabalho das equipes do matriciamento 

compartilham informações territoriais, demandas clínicas e de procedimentos, bem 

como ampliam seu potencial resolutivo perante os casos clínicos de saúde mental 
(PINTO et al. 2012, p. 658) 

 

Assim, a responsabilidade compartilhada se compromete com produção de saúde, 

promoção da equidade, integralidade e cidadania em um sentido mais amplo. Por vezes, a 

falta de recursos de pessoal, de estrutura física e a falta de qualificação prejudicam e atrasam 

o desenvolvimento de uma ação integral entre as equipes. Apesar desses e outros entraves, é 

necessário a concretização da organização articulada no cotidiano dos serviços, não só os 

especializados, como também a atenção básica apresentando condições para atender às 

pessoas com problemas de saúde mental de modo qualificado. 

Na atenção básica, deve ocorrer a detecção precoce dos casos, sendo 

essencialmente relevante a capacitação de todos os profissionais nessa detecção e intervenção, 

tendo suas equipes como um recurso estratégico para o enfrentamento de agravos vinculados 
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às diversas formas de sofrimento psíquico, e pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, 

considerando as relações de vínculo com a família e a comunidade (BRASIL, 2007). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2007) refere que as ações de saúde mental na 

atenção básica correspondem ao modelo de redes de cuidado, de base territorial e transversal 

com outras políticas específicas, buscando estabelecer vínculo e acolhimento. Nessa 

perspectiva, as ações de saúde mental não estão sob a ótica hierarquizada dos níveis de 

complexidade, e sim na horizontalidade das ações.  

 Esse modo de produção do cuidado em saúde mental será fortalecido e 

concretizado quando os atores e serviços reconhecerem seus papéis na construção da 

integralidade da assistência. Assim, considerando que a atenção básica possibilita o primeiro 

acesso das pessoas ao sistema de saúde, o cuidado em saúde mental na atenção básica é 

estratégico pelo acesso das equipes aos usuários e vice-versa, sendo as ações desenvolvidas 

em um território geograficamente conhecido, favorecendo o vínculo dos profissionais de 

saúde com as pessoas e a comunidade em seus contextos de vida. Compreendemos que as 

práticas em saúde mental na atenção básica podem e devem ser realizadas por todos os 

profissionais de saúde fortalecendo a integralidade do cuidado (BRASIL, 2013). 

Para tanto algumas ações podem ser realizadas por todos os profissionais da 

atenção básica nos mais diversos dispositivos de cuidado, tais como: acolhimento do usuário e 

de suas queixas emocionais, prática de escuta e comunicação terapêutica, exercício da 

empatia, oferta de suporte na medida em que não torne o usuário dependente e nem ocasione 

sobrecarga no profissional e, reconhecimento da carga cultural do usuário (BRASIL, 2013). 

O cuidado em saúde mental deve ser orientado pela produção de vida e de saúde, 

e não restrito ao tratamento da doença. As intervenções em saúde mental devem promover 

novas probabilidades de transformar e qualificar as condições e os modos de vida. Isso 

corrobora a necessidade de olhar o sujeito em suas múltiplas dimensões, seus desejos, anseios 

e valores. Para tanto, as intervenções em saúde mental na atenção básica são construídas no 

cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, onde constantemente, pela diversidade 

desse cotidiano, são criados novos instrumentos e novas estratégias para o compartilhamento 

e construção conjunta do cuidado.  

O processo de trabalho no matriciamento é por natureza interdisciplinar com 

práticas que envolvem troca e construção do conhecimento, onde a intervenção pertence a 
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todo o campo da saúde e não exclusivamente a uma única especialidade. Essa 

interdisciplinaridade indica um novo modo de produzir saúde, alimentado por experiências e 

perspectivas compartilhadas, da atuação de cada profissional ampliando a compreensão e a 

capacidade de intervenção das equipes. As equipes dos serviços especializados e da atenção 

básica devem ser conscientes da realidade na qual estão inseridos, compreendendo os limites, 

sinuosidades e os caminhos necessários para os cuidados à saúde mental dentro da prática 

cotidiana (CHIAVERINI, 2011). 

Segundo Chiaverini (2011), é fundamental que os profissionais da atenção básica 

se apropriem da capacidade e necessidade de oferecer cuidados em saúde mental, do 

acolhimento ao tratamento farmacológico ou não farmacológico, como terapeutas e gestores 

da atenção, referenciando aos serviços de saúde mental quando necessário. A integralidade 

das ações entre os profissionais da atenção básica com os profissionais da saúde mental é fator 

determinante para o sucesso terapêutico.  

Para fortalecer o arranjo do matriciamento se faz necessário uma integração sólida 

entre a saúde mental e a atenção básica. Nesse processo, a educação permanente é um 

instrumento que deve ser aplicado na construção dos saberes do cuidado em saúde mental, 

envolvendo o usuário, a família e as equipes de saúde da atenção especializada e da atenção 

básica, desenvolvendo um cuidado mais efetivo e resolutivo. 

Historicamente, a educação em saúde mental é marcada por uma formação 

acadêmica deficiente e equivocada, com base no cuidado institucionalizado e prática 

vivenciada predominantemente em ambiente hospitalar. Esse contato biologizante e centrado 

na patologia, instituiu na formação dos profissionais de saúde, um saber em saúde mental, por 

muito tempo, e ainda hoje, estigmatizado.  

No enfrentamento das limitações de uma formação acadêmica alimentada pelo 

estigma da “loucura” e de uma rotina de trabalho que traz uma demanda constante e 

complexa, os profissionais da atenção básica envolvidos no processo de matriciamento em 

saúde mental precisam desconstruir o entendimento equivocado sobre saúde mental, 

dissociando o conceito de saúde mental do conceito exclusivo de “doença” mental, utilizando 

a “educação em saúde mental” como um instrumento necessário na rotina dos espaços 

matriciais (CHIAVERINI, 2011).  
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A educação em saúde mental deve ocorrer de forma longitudinal no processo de 

matriciamento com base nas questões e problemáticas cotidianas e utilizando 

métodos variados. A reunião de equipe da ESF é um espaço precioso para a 

discussão de temas relacionados à promoção de saúde e à desconstrução dos 

preconceitos relacionados ao adoecimento psíquico, por meio, por exemplo, de 

leitura de textos, discussão de casos e planejamento conjunto de atividades de 

grupos variados (CHIAVERINI, 2011, p. 61).  

 

Na especificidade do cuidado em saúde mental para crianças e adolescentes na 

atenção básica, os profissionais de saúde apresentam dificuldades no manejo de situações 

onde o mais comum é a identificação de problemas com componentes somáticos (enurese, 

encoprese, bruxismo, dentre outros), ou de transtornos específicos do desenvolvimento 

(aprendizagem e linguagem). Essas dificuldades, em grande parte, estão relacionadas ao 

caráter recente do reconhecimento de que na infância e na adolescência existe a possibilidade 

de sofrimento psíquico que demandará acolhimento e cuidado. A atenção básica de forma 

resolutiva deve contribuir para a melhoria desse cuidado, aumentando sua capacidade 

participativa para as distintas formas de expressão dos problemas que as crianças e jovens 

apresentam e no suporte a suas famílias.  

Para dar suporte a esse novo modo de fazer saúde, o Ministério da Saúde 

implantou recentemente as Redes de Atenção à Saúde (RAS) funcionando como: “arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 

integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado” (BRASIL, 2011a).  

Esse conceito estende-se ao campo da saúde mental contribuindo também para a 

consolidação da Reforma Psiquiátrica brasileira, potencializando a resolução das situações de 

saúde mental e construindo propostas e respostas efetivas para a resolução das consequências 

e implicações para as pessoas com transtornos mentais, incluindo-se crianças e adolescentes. 

Como já citado anteriormente, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja 

finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental, fortalece as estratégias e a comunicação entre profissionais, 

serviços e territórios define-se pela atuação em rede das equipes de saúde. 

Dentro da Rede de Atenção Psicossocial, os CAPS são dispositivos especializados 

articulados às demais redes de serviços de saúde e que necessitam permanentemente de outras 

redes sociais, de outros setores afins, para fazer face à complexidade das demandas de 



39 

 

 

inclusão daqueles que foram alijados e “desabilitados” pela sociedade por apresentarem 

transtorno mental. Partindo desse princípio, afirma-se a importância da articulação entre às 

equipes dos CAPS i e as equipes das unidades de saúde da atenção básica/ESF com 

responsabilização compartilhada, ou seja, atuação conjunta na organização e desenvolvimento 

de projetos terapêuticos, de atividades de atenção psicossocial, no compartilhamento do 

espaço de convivência do serviço e na resolução de problemas esperados ou inesperados e 

demais questões incluídas na assistência à saúde mental. 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA       

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório. 

A pesquisa qualitativa está voltada para questões de uma realidade que não pode ser 

quantificada. Assim, oportuniza um contato singular com questões subjetivas e inerentes aos 

significados das ações e relações humanas considerando importante a expressão atribuída por 

indivíduos e/ou coletividades a um determinado fenômeno social (MINAYO, 2007).  

A abordagem qualitativa permite fazer inferências e constatar, a partir das falas dos 

sujeitos a realidade do objeto de investigação. Para Richardson et al. (2010, p. 90), “a 

pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada 

dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados”.  

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo 

de pesquisa qualitativa, não requerendo o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é instrumento-chave. O processo 

e seu significado são os focos principais de abordagem (LAKATOS; MARCONI, 1996).  

Por sua vez, o caráter descritivo tem a capacidade de perceber e proporcionar 

possibilidades de elaboração das características que influenciam no aparecimento do 

fenômeno a ser pesquisado. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente realizamos um levantamento documental na Secretaria Municipal de 

Saúde de Natal (SMS) para identificar as unidades de atenção básica que estabeleciam e 

desenvolviam ações de saúde mental infanto-juvenil articuladas com o Caps i. Nesse primeiro 

momento da coleta de dados, verificou-se a ausência de registros de ações de apoio matricial, 

ou seja, que envolvessem equipes de saúde mental e atenção básica/Estratégia Saúde da 

Família. Devido a este achado inicial, decidimos realizar a pesquisa de campo apenas com os 

profissionais de saúde do Caps i de Natal-RN. 
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A entrevista semiestruturada foi o procedimento escolhido para a coleta de dados junto 

aos sujeitos da pesquisa, devido seu caráter flexível. De acordo com Triviños (2009) trata-se 

de um instrumento que oferece perspectivas possíveis para que o entrevistado obtenha a 

liberdade e a espontaneidade necessária, enriquecendo a investigação. Esse procedimento de 

interação sobre o fenômeno estudado permite a presença consciente e atuante do pesquisador 

e, ao mesmo tempo, a relevância do entrevistado na situação. Além disso, favorece a 

descrição de fenômenos sociais, como também sua explicação e compreensão em sua 

totalidade.  

Para Triviños (2009, p.146) a entrevista semiestruturada é: 

 

Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente 

a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 

pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

A entrevista semiestruturada baseou-se em um roteiro (APÊNDICE A) construído com 

duas etapas: a primeira, com dados de identificação profissional do entrevistado e a segunda, 

com questões norteadoras da pesquisa. As entrevistas foram realizadas individualmente, em 

sala reservada, disponibilizada pelo serviço e horário acordado com a disponibilidade do 

entrevistado, que aderiu à pesquisa voluntariamente, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). 

 

4.3 CAMPO DE ESTUDO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O campo de estudo foi o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS i) 

de Natal-RN que é um serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes com 

transtornos mentais. O Caps i de Natal faz parte do Distrito Sanitário Oeste. Esse distrito 

sanitário é composto por 12 unidades de saúde, 1 policlínica, 2 serviços especializados em 

saúde mental (CAPS), 1 unidade móvel de nível pré-hospitalar (SAMU), 2 unidades mistas – 

maternidade e 1 pronto atendimento infantil, compreendendo a cobertura de 9 bairros (SMS, 

2013). O Caps i localiza-se na Av. Capitão Mor Gouveia, nº 1.214 no bairro de Cidade da 

Esperança. Funciona desde novembro de 2006, na lógica da atenção diária, de 2ª a 6ª feira, 
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nos períodos da manhã e da tarde, portanto, trata-se de um CAPS II, conforme portaria 

ministerial. O local onde funciona foi no passado o antigo Leprosário São Francisco de Assis 

desativado em 1994 (VIDERES, 2010). Segundo relato dos trabalhadores e de alguns 

familiares de usuários um problema atual desse local é a presença do Setor de Transportes da 

SMS, utilizando um espaço no mesmo terreno do CAPS i, como depósito de carros velhos 

(ambulâncias e outros) do município oferecendo possíveis riscos aos usuários do serviço. Os 

riscos relacionam-se pela possibilidade de exposição ao contato das crianças e adolescentes 

com as condições de deterioração dos veículos e ainda por presença referida de materiais 

perfurocortantes nas ambulâncias. 

A equipe que compõe o Caps i é constituída por três enfermeiro(a)s, quatro 

psiquiatras, quatro psicólogo(a)s, dois assistentes sociais, um(a) farmacêutic(o)a, três 

técnico(a)s de enfermagem, um(a) nutricionista, um(a) fonoaudiólogo(a), um(a) terapeuta 

ocupacional, um(a) educador(a) físico(a), dois arte educadores e, um(a) pedagogo(a), 

totalizando 24 profissionais.  

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais da equipe do CAPS i de Natal-RN 

diretamente envolvidos no cuidado de saúde mental, convidados a participarem do estudo 

mediante aceitação voluntária e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B). Os critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa foram: ser profissional de 

saúde do CAPS i e aceitar participar do estudo em caráter voluntário.  

Dos 24 profissionais da equipe, foram entrevistados 17 (dezessete), 4 profissionais 

estavam ausentes do serviço (por estarem de férias ou de licença do trabalho), 2 profissionais 

se recusaram a participar (por estarem a pouco tempo no serviço) e 1 profissional referiu não 

gostar de participar de pesquisas. Assim, a amostra da presente pesquisa foi constituída por 17 

entrevistado(a)s do universo de 24 profissionais da equipe de saúde mental do Caps i de 

Natal-RN. 

Os entrevistados caracterizam-se pelo seguinte perfil: estão na faixa etária entre 

30 e 48 anos de idade; 14 são do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Todos possuem nível 

superior, sendo que 10 deles referiram alguma pós-graduação (mestrado, especialização ou 

residência) e 2 embora possuam nível superior atuam em função de nível técnico.  

 

 



43 

 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para a realização deste estudo foram considerados os pressupostos da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) que dispõe sobre pesquisas que 

envolvem seres humanos. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) com a identificação CAAE 25428413.6.0000.5292 e o parecer 

de aprovação número 777.067/ 2014 (ANEXO B).  

Ressaltamos que inicialmente o presente estudo trazia o termo atenção primária em 

seu título, porém, após exame de qualificação foi sugerida e acatada a substituição do referido 

termo pela expressão atenção básica, devido ser este último a terminologia majoritariamente 

empregada pelo Ministério da Saúde para o campo dos serviços de saúde de base territorial. 

Durante a defesa da dissertação nos foi sugerido a alteração do título da pesquisa de “Limites 

e Possibilidades da articulação entre saúde mental infanto-juvenil e a atenção básica em 

Natal-RN” para “Articulação entre saúde mental infanto-juvenil e atenção básica em Natal-

RN: Limites e Possibilidades”, tendo em vista a ênfase sobre a articulação investigada. 

Antes de iniciarmos a pesquisa de campo obtivemos a permissão da Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal (SMS) conforme Termo de Anuência (ANEXO A). 

Após a aprovação do CEP demos início às entrevistas dos sujeitos da pesquisa, 

devidamente informados do caráter científico do estudo, objetivos, riscos, benefícios e 

direitos contidos no TCLE. Mediante aceitação espontânea e voluntária em participar do 

estudo, na ocasião das entrevistas, os participantes assinaram o TCLE, autorizando a 

realização e divulgação da pesquisa. Todos os participantes receberam uma via do TCLE e 

uma outra assinada foi arquivada confidencialmente pelo pesquisador responsável. 

Ao longo dos Resultados e Discussões os trechos de falas dos sujeitos da pesquisa 

serão identificados por codinome para a preservação do anonimato do sujeito e sigilo da 

informação cedida. Os codinomes foram elencados por alusão ao universo infantil e ao lúdico, 

especialmente, ao campo da literatura infantil, sendo que os nomes atribuídos referem-se a 

personagens fictícios, que fazem parte da literatura e da diversão das crianças. Os nomes 

foram definidos de forma aleatória, sem associação de masculino ou feminino ou outras 

características dos personagens escolhidos.  
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise dos dados coletados empregamos a técnica de análise temática, 

descrita por Minayo (2007; 2010) como a elaboração de categorias (e possíveis subcategorias) 

para a reflexão e discussão dos temas recorrentes na expressão oral dos sujeitos da pesquisa. 

Trabalhar com categorias significa agrupar elementos, ideias e expressões envolvendo um 

conceito capaz de abranger o fenômeno investigado. 

As entrevistas realizadas foram transcritas e submetidas a uma primeira leitura – 

leitura flutuante – e, posteriormente, uma segunda leitura com exploração mais profunda do 

material em análise. O conteúdo das entrevistas foi elaborado em categorias e subcategorias 

conforme a técnica supracitada.  

As categorias foram construídas tomando como base o sentido semântico das 

palavras “limites” e “possibilidades” que circundam os objetivos do presente estudo, 

associado ao sentido propositivo de identificar, descrever e analisar as ações e práticas de 

saúde mental infanto-juvenil no município de Natal-RN. Nesse sentido, as categorias foram 

criadas à luz das respostas dos entrevistado(a)s sobre o que se configurava como limites (ou 

fragilidades) e como possibilidades das ações e práticas de saúde mental infanto-juvenil na 

interface entre o Caps i e a atenção básica no município de Natal-RN, mediante seu exercício 

profissional como trabalhador da equipe do Caps i. 

Assim, obtivemos as seguintes categorias e respectivas subcategorias: 

CATEGORIA 1: Limites e fragilidades da articulação entre o Caps i e a atenção básica, com 

as subcategorias: 1.1 Insuficiência de serviços especializados e de dispositivos articuladores 

na rede, 1.2 A diversidade de situações da demanda infanto-juvenil assistida; CATEGORIA 

2: Possibilidades para uma rede efetiva, com a subcategoria: 2.1 Intersetorialidade como 

estratégia de atenção resolutiva (FIGURA 1).  
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Figura 1: Categorias e subcategorias da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Na primeira etapa de coleta de dados junto à SMS de Natal-RN, identificamos que 

não havia documentos ou registros que relatassem ações de atenção articuladas entre o CAPS 

i e unidades ou equipes de atenção básica/ESF no município.  

A falta de registros que revelassem a articulação entre os serviços especializados, 

CAPS i e unidades de atenção básica/ESF, nos levaram a levantar a suposição de que ações 

articuladas entre a atenção básica e o CAPS i não faziam parte da rotina do município ou 

ainda não estavam suficientemente organizadas para constituir um banco de dados ou a 

realidade no cuidado da saúde mental infanto-juvenil de Natal-RN dentro da perspectiva de 

rede. Então nos perguntamos: afinal, conforme preconizado pela Política Nacional de Saúde 

Mental, existe a articulação entre os serviços especializados de saúde mental infanto-juvenil e 

a atenção básica em Natal-RN?  

Na etapa seguinte de coleta de dados realizamos as entrevistas com os sujeitos da 

pesquisa, fomos a campo e questionamentos os trabalhadores da equipe multiprofissional do 

Caps i de Natal-RN. Optamos por não entrevistar profissionais da atenção básica devido à 

referida ausência de registros que identificasse e nos guiasse às unidades/profissionais de 

atenção básica que fizessem atenção compartilhada em saúde mental infanto-juvenil. 

Após as entrevistas e conforme a realização das etapas da técnica de análise 

temática obtivemos as categorias e respectivas subcategorias que passamos a descrever e 

discutir. 

 

5.1 CATEGORIA 1: LIMITES E FRAGILIDADES DA ARTICULAÇÃO ENTRE O CAPS i 

E A ATENÇÃO BÁSICA  

 

Aqui trazemos as falas dos sujeitos da pesquisa quando questionados sobre a 

existência da articulação de ações e práticas de saúde mental e atenção básica para a 

população infanto-juvenil em Natal-RN.  
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Eu acho que efetivas não. Aqui o trabalho é efetivo. Acho que se tem que trabalhar 

em rede mesmo, né. Que todo mundo se empenhe, que todo mundo busque, se una, 

num objetivo comum de melhoria na saúde dessas crianças (Maga Patalójika).   

 

Eu acredito no trabalho em rede, que deve ser assim. Mas, só que aqui eu não vejo 

que acontece não (Taz). 

 

Com atenção básica vou lhe ser muito sincera, eu não sei nem se tem psicólogo na 

unidade aqui perto ou se não tem... Como é? Quem é? Sabe?! Com a atenção básica 

nosso diálogo, eu acho muito pouco. Era pra ser bem maior (Gaguinho). 

 

Acho que não. Se tiver é muito pouco (Pooh). 

 

As falas fazem referência à realidade vivenciada onde há a ausência ou incipiência 

da articulação entre os serviços de saúde mental infanto-juvenil e atenção básica 

demonstrando carência e a explicitação de uma necessidade real. Assim, podemos estabelecer 

relação com a ausência de registros de apoio matricial identificada no início da pesquisa na 

SMS. Discutimos essa realidade através de duas subcategorias que serão exploradas para 

elucidar os relatos que permeiam os limites e fragilidades do vínculo e diálogo necessários.  

 

5.1.1 Insuficiência de serviços especializados e de dispositivos articuladores na rede 

  

 Esta subcategoria exprime os depoimentos que associaram a insuficiência de 

serviços especializados de saúde mental infanto-juvenil e de outros dispositivos articuladores 

do cuidado para crianças e adolescentes, assim como, a comunicação existente entre os 

serviços na atualidade. Para que a política de atenção à saúde mental infanto-juvenil seja 

implementada de forma efetiva é fundamental analisar as necessidades da população, a 

organização dos serviços de saúde e a rede disponível no território.  

Na realidade o número de serviços com oferta de cuidado em saúde mental 

infanto-juvenil no município de Natal, configura, por si, uma limitação e fragilidade da rede 

de atenção, pois há apenas um serviço público especializado que é o Caps i. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o Município de 

Natal possui uma população estimada de 862.044 habitantes para 2014. A relação entre a 

quantidade de serviços existentes, e o número de habitantes explicita uma contradição com o 

que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que determina a implementação de um CAPS i a 

cada 200.000 habitantes. 
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No município inteiro só tem a gente, só tem um Caps infantil. Então, de serviço 

especializado só tem a gente. Não temos suporte. O único lugar que tem psiquiatra 

infantil é aqui no CAPS infantil (Pernalonga). 

 

Hoje são poucos os serviços que se tem, cada um vive correndo fazendo o que pode 

dentro do seu serviço. Todo mundo vive sobrecarregado, e isso dificulta muito o 

cuidado (Taz). 

 

Só tem esse serviço aqui! Não existe nenhum outro serviço em Natal que dê suporte 

a essa demanda infanto-juvenil (Hortelino). 
 

 Na construção e compreensão de redes de atenção, deve-se considerar que 

nenhum serviço isolado teria capacidade de atender a toda a demanda e às necessidades de 

saúde de uma população. Na organização dos serviços de saúde é importante que cada um 

tenha sua função bem definida, sem perder suas características próprias, potencializando a 

comunicação (RIBEIRO; TANAKA, 2010). Nesse sentido, encontramos ainda referência à 

negação da assistência revelando uma fragmentação do cuidado: 

 

A própria atenção básica poderia dar suporte... A gente não tem pra onde 

encaminhar essa criança. Quando enxerga a criança, aquele adolescente como 

portador de transtorno mental, diz: “Não é mais meu... tem que ir para o serviço 

especializado”... passa a enxergar só a questão da doença daquele adolescente, ou 

daquela criança (Papaléguas). 

 

A fala supracitada remete à questão da fragmentação do cuidado, com a saúde 

mental dissociada da saúde em geral. Esse entendimento reforça a lógica da prática do 

encaminhamento na transferência do cuidado limitado ao conhecimento especializado. O 

transtorno mental fica então condicionado à causalidade biológica e distanciado de fatores 

originados por determinantes sociais, econômicos, culturais e de possíveis eventualidades da 

realidade cotidiana, que também podem ser fatores desencadeadores de sofrimento psíquico. 

Nesse formato, o processo de trabalho incorpora predominantemente o modelo biologicista, 

instituindo um cuidado em saúde mental centrado em uma concepção limitada, não 

permitindo que integralidade/ articulação da rede efetivas. 

Essa fragmentação revela-se quando na busca por um atendimento geral na 

atenção básica, o indivíduo, no caso a criança ou adolescente, ao ter reconhecido seu 

diagnóstico de transtorno mental é encaminhado para o serviço especializado, tomado como o 

único responsável por todos os cuidados em saúde da pessoa rotulada de doente mental. 

Entendemos que dessa forma, o indivíduo é visto unicamente pelo seu diagnóstico. É 
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necessário que os profissionais da atenção básica se reconheçam como parte desse cuidado, 

compartilhando a assistência e dando suporte às demais necessidades de saúde dos indivíduos 

com sofrimento psíquico. Segundo o Ministério da Saúde (2013, p. 110) “os profissionais da 

atenção básica devem conhecer a linha de cuidado em saúde mental planejada para seu 

território, isto é, devem saber de antemão a que profissionais podem recorrer para discutir os 

casos mais complexos (sejam Nasf, Caps, Caps i, Caps ad)”. Essa prerrogativa reforça a ideia 

de que os casos em saúde mental devem ser compartilhados e o projeto terapêutico discutido 

por ambas as equipes (ESF e Caps), considerando as particularidades da família, comunidade 

e do território, fortalecendo o cuidado em rede. 

Mendes (2011) afirma que a fragmentação fortemente hegemônica dos sistemas 

de atenção à saúde, organizados através de um conjunto de pontos de atenção à saúde, 

isolados e sem comunicação uns com os outros, é incapaz de prestar uma atenção contínua à 

população. A transferência do cuidado do serviço que encaminha para aquele que recebe 

empobrece e fragiliza o sentido do cuidado compartilhado em rede. Considerando os 

princípios fundamentais da articulação entre saúde mental e atenção básica preconizados pelo 

Ministério da Saúde temos uma realidade pouco adequada a esse modelo de cuidado. 

Conforme o Ministério da Saúde, as ações de saúde mental na atenção básica devem obedecer 

ao modelo de redes de cuidado, com base territorial e atuação transversal em prol do 

desenvolvimento de vínculos e diálogos necessários junto à intersetorialidade dentro e fora do 

próprio setor saúde (BRASIL, 2007). 

 

A gente tem muita dificuldade com atenção básica. A gente recebe mais do que 

consegue encaminhar para eles. O Caps i é como se fosse a referência da infância, 

né! Então, às vezes, até casos que não são para cá, que podem ser acompanhados lá 

[atenção básica], eles encaminham para cá. Então, é bem difícil essa contrapartida. 

A rede básica tem acompanhamento com psicólogo, mas é uma coisa bem difícil. Às 

vezes, se a criança for mais agitada, eles dizem: “Ah, não! É caso para o Caps i” 

(Ligeirinho). 

 

 

 

No discurso acima percebe-se a enunciação, embora velada, do estigma e do 

preconceito reforçando a prática do encaminhamento. A fala descreve o apoio da atenção 

básica como insuficiente devido à dificuldade de aceitação dos profissionais em atender 

usuários com transtorno mental, mesmo que por outras necessidades. O Caps i ainda é visto 

como o único serviço responsável pelo cuidado em saúde de crianças e adolescentes que 
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possuem algum diagnóstico de transtorno mental. A “doença mental” torna-se a identidade do 

sujeito, distanciando-o das do contexto familiar, social e territorial, fato que limita e fragiliza 

o cuidado e suas possibilidades de assistência. O entrevistado também refere que o Caps i 

recebe mais do que consegue encaminhar. Assim, o Caps i como único serviço especializado 

em saúde mental infanto-juvenil do município de Natal-RN recebe todos os casos, mesmo 

aqueles que não seriam para o serviço devido à ausência de outros dispositivos que participem 

da articulação e integralidade do cuidado. Esse fluxo em sentido único limita as possibilidades 

da assistência, tanto pela insuficiência de serviços especializados, quanto de outros 

dispositivos articuladores da rede.  

Segundo a Portaria nº 130 de 26/01/2012 em casos de crise por uso de álcool e outras 

drogas, o Caps ad III poderá se destinar a atender adultos ou crianças e adolescentes, conjunta 

ou separadamente. Em Natal-RN atualmente contamos com um Caps ad II, e um Caps III 

funcionando. Considerando que a portaria refere atendimento para adultos, crianças e 

adolescente e que os serviços existentes precisam atender à demanda de clínicas diferentes, e 

de todo o município de Natal-RN, reconhecemos que os serviços de saúde mental, e em 

especial no atendimento infanto-juvenil, encontram-se em número insuficiente para atender a 

população. 

 

Pacientes estáveis que poderiam ser acompanhados na rede básica, e só vir ao Caps 

ou ambulatório, ter um psiquiatra, um psicólogo, uma equipe de referência para ir só 

de vez em quando, de seis em seis meses, ou dependendo de cada caso. Deveria ter 

algumas coisas assim, e a rede básica também querer. Porque não tem muito, não se 

vê muito, disponibilidade, também da rede básica de aceitar isso não (Gaguinho). 

 

O Plano Municipal de Saúde de Natal/RN 2011-2013, na prioridade 2, para as 

metas na saúde mental infanto-juvenil trazem a necessidade de: potencializar e articular os 

Serviços de Atenção Integral à Saúde Mental da Criança e Adolescente, principalmente, o 

Caps i, Hospital Sandra Celeste, HOSPED e os Serviços de Urgência e Emergência da Rede 

Municipal de Saúde; implantar a Atenção em Saúde Mental para criança e adolescente, 

garantindo acolhimento, atendimento e encaminhamento ao Hospital Sandra Celeste e às 

UPAs; e, reativar 05 leitos em saúde mental, para criança e adolescente, no Hospital de 

Pediatria da UFRN. Observando a realidade atual e os anseios transmitidos pelos profissionais 

do serviço especializado, esse Plano não vem se concretizando. Apesar das propostas, os 

serviços e profissionais não foram preparados e organizados efetivamente. Em consequência, 
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as mudanças necessárias para concretizar a integralidade de uma rede de cuidado de saúde 

mental infanto-juvenil não estão sendo alcançadas. 

Na saúde mental infanto-juvenil a singularidade dos problemas de crianças e 

adolescentes deve fundamentar a complexidade do cuidado, onde os serviços de saúde 

constituam uma rede de práticas e ações efetivamente articuladas. 

Atenta-se, também, para a necessidade de outros dispositivos articuladores da 

saúde mental infanto-juvenil, considerando que todos os serviços que compõem o Sistema 

Único de Saúde (ambulatórios, hospitais, maternidades) devem compor a rede, 

potencializando e desenvolvendo ações de saúde mental nas várias dimensões do cuidado 

(RIBEIRO; TANAKA, 2010). 

 

A gente não tem o suporte tanto ambulatorial quanto da atenção básica quando vai 

pra essa questão da parte da saúde mental. Chega muita criança que não 

necessariamente seria um caso para ter acompanhamento em Caps... pode ser uma 

questão ambulatorial (Pernalonga). 

  

Em Natal-RN o Ambulatório de Saúde Mental da Ribeira tem atendimento 

voltado ao cuidado exclusivo de adultos. Antes da fundação do CAPS i, esse Ambulatório 

oferecia apenas consulta psiquiátrica como atendimento às crianças com sofrimento psíquico, 

outras atividades como oficinas e grupos eram destinados aos adultos.  

Ribeiro e Tanaka (2010) destacam que é importante considerar que crianças e 

adolescentes são sujeitos ainda em desenvolvimento, onde as diferentes etapas conferem uma 

vulnerabilidade aos problemas de saúde mental, como esses se manifestam e qual a melhor 

forma de atender e cuidar. Sobre o que consideramos que apenas a consulta psiquiátrica pode 

não ser suficiente e reduz o cuidado ao “tratamento” de um diagnóstico. 

Com a implantação do CAPS i de Natal-RN as crianças atendidas pelo 

ambulatório foram “transferidas” para este novo serviço especializado em saúde mental de 

crianças e adolescentes. Aqui, destacamos a transferência do cuidado entre os próprios 

serviços de saúde mental. Os Caps e o Ambulatório de Saúde Mental são dispositivos 

especializados do cuidado em saúde mental, cada um com seu processo de trabalho, que 

precisam articular suas ações de modo a contribuir para a efetivação dos princípios da 

Reforma Psiquiátrica brasileira (SANTOS, 2007).  
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Às vezes vem do João Machado encaminhado para cá [Caps i]. Como eles [público 

infanto-juvenil] não têm urgência [serviço de urgência destinado a esse público] 

então vão para lá. Eles [atendimento do Hospital João Machado] geralmente, 

medicam e encaminham para cá. No final de semana que aqui não funciona [...] os 

pais dizem: “Mas se acontece alguma coisa?”.  Tem que levar para lá [Hospital João 

Machado]. Porque a gente não tem esse suporte [Caps II não funciona no fim de 

semana e nem 24 horas] (Popeye). 

 

O discurso anterior traz à tona outra ausência: a de serviços de urgência e de leitos 

para internação destinado à assistência da saúde mental infanto-juvenil. Segundo o inquérito 

civil público nº 009 de 2006 instaurado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte através da 47ª Promotoria de Justiça de Natal-RN com o objetivo de investigar a oferta 

irregular no âmbito do SUS de rede de serviços para atendimento a crianças e adolescentes, 

foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta para promover o atendimento de casos de 

internação psiquiátrica de curta duração, em que o município de Natal-RN, mediante 

oferecimento da residência de psiquiatria pelo HUOL e de cinco auxiliares de enfermagem, 

teria no Hospital de Pediatria Professor Heriberto Bezerra (HOSPED) “um programa de 

atendimento especializado em assistência a crianças e adolescentes portadores de quaisquer 

transtornos psíquicos, inclusive pelo uso de álcool e outras drogas” sendo disponibilizados 

três leitos psiquiátricos para crianças, enquanto o HUOL ofereceria quatro leitos para 

adolescentes.  

Voltando para a realidade descrita na fala do entrevistado, percebemos que as 

propostas criadas pelo poder público não tem alcançado a implementação e efetividade 

desejadas para atender crianças com sofrimento psíquico. Por motivos variados, as propostas 

não se instituem como transformações concretas, com os serviços e a articulação necessários 

para garantir uma rede de cuidados em saúde mental infanto-juvenil integral e efetiva. Outro 

ponto da fala traz a questão do horário de funcionamento do Caps também como fator 

limitante da assistência. Sendo o Caps i do tipo II, funciona 2 turnos, e apenas durante a 

semana. Assim, além da limitação de dispositivos na rede para compartilharem o cuidado, o 

único serviço especializado em saúde mental infanto-juvenil que é o Caps i tem um horário de 

funcionamento que, por si, limita o atendimento, deixando à margem de atenção os casos que 

necessitarem de atendimento nos horários em que o Caps i não funciona.  

 

 

O Caps i é o único local que atende menor de 18 anos em psiquiatria seja qual for a 

necessidade do caso. De um surto psicótico até uma criança com uma deficiência... 
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E que precisa também ser acompanhada por um psiquiatra, mas não necessariamente 

precisaria ser no Caps, poderia ser num centro de reabilitação ou num ambulatório 

de psiquiatria (Rapunzel). 

 

A Reforma Psiquiátrica brasileira enfatiza a necessidade de superação de qualquer 

forma de abordagem excludente em saúde mental. Nesse caminho, configura-se a necessidade 

de construir uma rede de serviços que organize as necessidades sociais e ofereça suporte 

satisfatório para as necessidades de atendimento para crianças e adolescentes com sofrimento 

psíquico. Para constituir essa rede faz-se necessária a presença de todos os recursos afetivos, 

sanitários, sociais, econômicos, culturais, religiosos e de lazer, convocados para potencializar 

as equipes de saúde nos esforços de cuidado e reabilitação psicossocial (BRASIL, 2004).  

Para Mendes (2011) os sistemas de atenção à saúde devem responder às 

necessidades, demandas e preferências da sociedade e estabelecer respostas sociais 

organizadas, articuladas pelas necessidades de saúde da população que se expressam em 

situações demográficas e epidemiológicas singulares. Porém, essas respostas aos anseios e 

necessidades da sociedade, não acontece na realidade investigada.  

Para tanto, é preciso fortalecer a comunicação entre os dispositivos que compõem 

a rede na ampliação das possibilidades de cuidado em saúde mental. Algumas referências de 

comunicação entre o Caps i e a atenção básica, descritas em algumas falas, remetem ao 

simples conceito de encaminhamento, declarando a ausência de ações e práticas no cuidado 

compartilhado da saúde mental de crianças e adolescentes. Na realidade estudada parece-nos 

que a lógica do encaminhamento acontece tanto no Caps quanto na atenção básica. Dessa 

forma o cuidado remete à fragmentação da assistência, onde o usuário é o “paciente”, 

indivíduo doente e passivo, excluído do seu processo de cuidado, assistido por uma 

especialidade médica e por uma comunicação ineficiente dos serviços. Assim, também não 

basta ter serviços de saúde mental em grande número se esses não se configuram como 

dispositivos de atenção articulados e efetivamente comunicativos na rede de cuidado. 

 

...se não for caso pra cá, a gente faz o encaminhamento pra algum lugar que seja 

mais específico pra ele (Pato Donald). 

 

Tem muita demanda que eles encaminham pra cá... muitas situações até que nem são 

pra cá... acho que mais por falta de conhecimento... Mas aqui é acolhido (Mônica). 
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Os trechos acima referem situações de casos que não seriam situações de 

atendimento para o Caps i. Considerando que o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) refere 

que o Caps i é um serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes gravemente 

comprometidas psiquicamente e com limitações de manter ou estabelecer laços sociais, 

compreendemos as falas dos entrevistados como uma situação que deve ser recorrente e 

entendemos porque, apesar do acolhimento, há situações em que os usuários não são 

vinculados ao Caps i.  

Uma das dificuldades em efetivar o trabalho em saúde mental da criança e do 

adolescente recai sobre a formulação do diagnóstico, que em geral, é definido pelo critério 

médico. Essa situação remete à reprodução de um modelo hegemônico onde o cuidado fica 

centrado no saber especializado e no diagnóstico, condicionado a um tratamento 

medicalizante e o Caps nesse contexto é visto pelos outros serviços e setores como via e parte 

desse processo, para a definição de diagnóstico e consequentemente de medicação.  

A efetivação do cuidado para crianças e adolescentes na realidade investigada 

possui dificuldade em fazer fluir o trabalho coletivo, em articulação com outros serviços de 

saúde e com a comunidade. Verifica-se a necessidade de uma organização da rede de 

cuidados, cuja responsabilidade que também compete ao Caps i mas, que não é só sua, 

mostra-se insuficiente. No entanto, constata-se uma necessidade de maior posicionamento 

deste serviço como dispositivo organizador e articulador da rede de saúde mental infanto-

juvenil acerca da convocação da atenção básica para o vínculo e o diálogo necessários.  

Essa acomodação na sobrecarga e ao mesmo tempo insuficiência da cobertura do 

cuidado para a população pode ser associada ao modelo de formação no campo psiquiátrico 

com forte tradição na assistência fora da perspectiva de rede. Esse formato conduz a um 

trabalho fragmentado e uma demanda extenuante para o serviço, descaracterizando a função 

para a qual se destina o dispositivo de atenção territorial, alinhando-se mais com um modelo 

de atendimento ambulatorial. Claro que a gestão local dos serviços de saúde tem grande 

determinação sobre seus modos de funcionar, porém, os princípios e diretrizes do SUS 

instrumentalizam os trabalhadores para o questionamento de gestões pouco apoiadoras e a 

reivindicação de condições de pactuação e fluxo das redes de atenção. 

Historicamente se constatou no Brasil a existência de um sistema de saúde 

organizado de forma vertical (hierárquica) que com a implantação do SUS busca a efetivação 
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de uma nova proposta integradora no intuito de reduzir, minimizar, ou eliminar os efeitos 

burocráticos e pouco dinâmicos da assistência, permitindo a atenuação por ações horizontais 

que integrem os saberes e práticas nos diferentes níveis assistenciais (BRASIL, 2011). 

Essa articulação depende, principalmente, da construção de uma rede comunitária 

de cuidados, com diferentes serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos articulados entre 

si, organizando um conjunto de referências com capacidade de acolher os indivíduos em 

sofrimento psíquico (CHIAVAGATTI et al., 2012). Nessa perspectiva a atenção básica possui 

os serviços de base territorial que potencializam o elo com os serviços especializados. 

Ao considerar a importância desses elementos, encontramos no território além do 

espaço físico, um lugar social. Monken et al. (2008) refere que o território pode ser utilizado 

como estratégia para coleta e organização de dados sobre saúde e ambiente, sem 

desconsiderar que os processos sociais transcendem esses limites. 

É importante considerar que a rede de saúde mental para uma maior efetividade, 

precisa constituir-se de uma rede de serviços em quantidade e comunicação adequada e 

satisfatória de serviços especializados e outros dispositivos articuladores. Faz-se necessário 

enfatizar que essa articulação deve ampliar a integralidade entre os serviços, potencializando 

as ações de saúde mental, superando a lógica dos encaminhamentos mecânicos e 

desarticulados, proporcionando maior resolubilidade às demandas por um cuidado 

compartilhado e corresponsabilizado em saúde mental.  

As limitações e fragilidades para o desenvolvimento de cuidado articulado entre a 

saúde mental infanto-juvenil e a atenção básica na realidade investigada foram referidas, em 

síntese, como determinados pela insuficiência de serviços e pela comunicação escassa entre os 

serviços existentes, com pouco ou nenhum compartilhamento do cuidado. 

5.1.2 A diversidade de situações da demanda infanto-juvenil assistida 

 

Podemos entender por demanda a quantidade de bens ou de serviços que as 

pessoas desejam consumir em um determinado período de tempo dadas as suas necessidades e 

restrições orçamentárias (IUNES, 1995). Na saúde, considerando que também somos 

indivíduos consumidores de bens e serviços, determinamos a formação de uma demanda para 

atender as mais diversas necessidades. 
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A presente subcategoria da pesquisa será discutida sob dois aspectos presentes nas 

falas dos profissionais entrevistados. O primeiro aspecto faz literalmente referência ao sentido 

de quantidade. Em consequência do número insuficiente de serviços especializados e de 

dispositivos articuladores na rede, o Caps i, como único serviço para o cuidado em saúde 

mental infanto-juvenil no município de Natal-RN, com uma demanda muito além da sua 

capacidade física e de recursos humanos.  

O Caps i de Natal-RN realizou levantamento referente ao número de usuários do 

serviço, atualizado até o mês de julho do ano em curso (2014). Segundo os dados levantados, 

são 627 usuários em atendimento atualmente, sendo 452 do sexo masculino e 175 do sexo 

feminino. Destes, 123 usuários possuem idade maior ou igual a 18 anos, 495 são menores de 

18 anos, e 9 usuários ainda não foram categorizados por serem usuários novos, ou que não 

informaram todos os dados na triagem, ou não tem diagnóstico ainda. Por distrito os usuários 

estão distribuídos da seguinte forma: distrito norte – 157 usuários (25,82%); distrito sul – 

61usuários (10,03%); distrito leste – 45 (7,4%); distrito oeste – 241 usuários (39,64%); e 

outros 104 usuários (17,11%) ainda não definidos.  (FONTE: Caps i Natal-RN). Esse 

levantamento deve ser compreendido como um instrumento de auxílio à organização do 

serviço e consequentemente das ações desenvolvidas pela equipe de forma a orientar os 

processos de trabalho na construção de um cuidado singular aos usuários. 

Há ainda uma lista de espera para conseguir atenção e cuidado prestado pelo 

serviço. As falas que seguem refletem essa realidade: 

 

Eu acho que aqui já está superlotado, saturado. A gente tem uma demanda também 

muito grande. Não dá conta de todos. Quase todas as crianças que vem ao Caps 

acabam precisando de psiquiatria, psicologia, e não tem psicólogo pra dá conta de 

todo mundo no Caps i. A quantidade de pessoal para a demanda que tem é pouca. Se 

tivesse mais gente poderia abrir mais oficinas para atender melhor. Existe lista de 

espera de pacientes (Gaguinho, grifo nosso). 

 

A gente faz muito pouco porque a demanda é enorme. A demanda é maior do que a 

que pode. Porque enquanto deveria tá dando conta da demanda de um distrito que o 

nosso aqui é o oeste, temos que dá conta da demanda do município e até de alguns 

que são pactuados. Extremoz, por exemplo  (Olívia Palito). 

 

Aqui se faz referência à extrapolação da capacidade do Caps i em atender a toda 

demanda que chega ao serviço para além dos limites territoriais do distrito sanitário ao qual 

pertence. 
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O município de Natal-RN se divide em cinco distritos sanitários: Distrito 

Sanitário Sul, Distrito Sanitário Leste, Distrito Sanitário Oeste, Distrito Sanitário Norte I, 

Distrito Sanitário Norte II. Como já dito anteriormente, o Caps i pertence ao Distrito Oeste, e 

como o único serviço especializado em saúde mental infanto-juvenil em Natal-RN, atende a 

toda a  deste distrito e de todo o município, assim como, de municípios pactuados, como o 

exemplo citado da cidade de Extremoz. Segundo o Plano Municipal de Saúde 2011-2013, a 

região Oeste corresponde a uma proporção de 27,10% dos habitantes deste município, 

comportando uma população estimada de 217.863, sendo a segunda em número de habitantes. 

Considerando que o Ministério da Saúde institui a implementação de um Caps i a cada 

200.000 mil habitantes (BRASIL, 2004), o Caps i de Natal-RN já atende uma população 

superior ao preconizado no próprio distrito ao qual pertence. Fica evidente que a demanda que 

chega ao Caps i de Natal-RN, é uma demanda muito além da sua capacidade, o que 

evidentemente compromete a função essencial deste serviço e, consequentemente sua 

qualidade de atenção. Pela grande quantidade de usuários a assistência fica fragilizada e o 

cuidado limitado por ações e intervenções que não correspondem à oferta defendida pelos 

princípios da Reforma Psiquiátrica brasileira. Essa limitação a um único serviço de saúde 

mental infanto-juvenil aproxima a atenção do modelo de um novo formato da velha 

assistência institucionalizada. Assim, além da insuficiência de outros dispositivos em saúde 

mental para aumentar as possibilidades de cuidado articulado em saúde mental infanto-juvenil 

para os que recebem atendimento no Caps i, ainda há uma grande parte de crianças e 

adolescentes deste município que ficam totalmente “descobertas” do cuidado em saúde 

mental.  

  

A gente tem uma quantidade imensa de pacientes. O serviço é deficiente, tem 

poucos profissionais, poucos psicólogos que não dão suporte porque a demanda é 

grande (Cebolinha, grifo nosso). 

 

As falas remetem a uma insuficiência dos serviços em saúde mental de crianças e 

adolescentes, e, consequentemente, também de profissionais para o cuidado em saúde mental 

infanto-juvenil na rede municipal.  

Essa perspectiva aponta para o quanto é imprescindível adequar o número de 

recursos humanos aos serviços e demandas vivenciadas. Mas, também, além de ter um 

número adequado, é necessário que os profissionais tenham qualificação específica.  
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A qualificação adequada deve acontecer com as equipes que trabalham com a 

saúde mental da infância e adolescência desde a implementação da política de saúde. O fato 

de existir uma escassez de profissionais para trabalhar com esse público específico impõe um 

processo de educação permanente para este campo de atuação envolvendo as equipes da 

atenção básica, dos serviços especializados em saúde mental, dos hospitais gerais e 

emergência e demais profissionais de vários setores que compartilham o cuidado, tais como, a 

educação, a assistência social, a justiça, entre outros, e a população em geral (RIBEIRO; 

TANAKA, 2010). 

O segundo aspecto referido com relação à demanda diz respeito às necessidades 

do público atendido pelo Caps i. Pela Portaria GM nº 336 de 19/02/2002 (BRASIL, 2002) 

existem três tipos de Caps: Caps para adultos, Caps para problemas advindos do uso/abuso de 

álcool e outras drogas (Caps ad), e Caps para a infância (Caps i). 

Tendo essa definição como ponto de partida, trazemos uma problemática colocada 

pelos entrevistados. Para o adulto, é definida a existência de dois tipos de Caps para atender 

às necessidades de duas clínicas diferentes: transtornos mentais, e álcool e outras drogas. 

Questiona-se então, o porquê de se destinar a existência de apenas um tipo de Caps para 

atender ao público infanto-juvenil com necessidades e demandas distintas cada qual advinda 

de uma dessas diferentes clínicas? Esse questionamento é colocado pelos entrevistados como 

desabafo: 

 

O trabalho com duas demandas ele é muito... Ele atrapalha muito. A palavra pra 

mim é essa. Atrapalha muito o desenvolvimento do serviço. Porque uma coisa é 

trabalhar com crianças com transtorno mental, outra coisa é trabalhar com crianças e 

adolescentes envolvidos com álcool e drogas. Primeiro, porque são grupos distintos.  

É complicado. Aqui já teve pais que quiseram deixar de trazer os filhos porque tem 

medo dos adolescentes com álcool e drogas. Por mais que eles se comportem, por 

mais que eles nos atendam, mas causa um certo medo, um certo temor (Cascão). 

 

 

Isso é uma questão que a gente sempre vem questionando. Deveria ter um Caps 

infantil só de álcool e drogas separando essas demandas de transtorno, porque o que 

a gente viu ao longo do tempo, é que acontecem muitos problemas de misturar essas 

demandas. Problemas do tipo: os meninos de álcool e drogas não se veem como 

doentes mentais... Então eles não querem fazer parte de um local como esse. E ao 

mesmo tempo, as mães dos meninos de transtorno olham para esses meninos 

[demanda referente à álcool e outras drogas] com maus olhos e não querem essa 

mistura, e além de tudo, ainda tem a realidade de que os meninos de drogas fazem 

bulling com os meninos de transtorno. Então é complicado e a gente enfrenta isso 

diariamente (Ligeirinho). 
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Essa fala aborda o preconceito em “mão-dupla” e o desafio da não estigmatização 

dentro do próprio serviço entre os usuários e por seus familiares. O compartilhamento do 

mesmo espaço do cuidado por clínicas diferentes, a clínica do transtorno mental e a clínica 

pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, conflituam-se no reconhecimento enquanto 

usuários do mesmo serviço. Esse confronto problematiza o processo de trabalho dos 

profissionais do Caps i e provoca complicações no manejo concomitante dessas duas clínicas. 

O preconceito tanto acontece pelos adolescentes que estão no serviço pelo uso 

abusivo de álcool e outras drogas para com as crianças com transtorno mental que não se 

reconhecem “doentes mentais”, partindo também dos familiares dessas crianças que veem 

nesses adolescentes grau de periculosidade. O estigma, seja pelo transtorno, seja pela 

drogadição, parece perpetuar-se na sociedade e até dentro de serviços de saúde mental. 

 
O Caps i diferente dos outros Caps atende tanto os adolescentes que estão com o uso 

abusivo de drogas, como também os de transtorno mental. Tudo dentro de um 

mesmo serviço. A gente defende que esse tratamento aconteça em serviços 

separados também para clientela juvenil porque são tratamentos que seguem linhas 

de cuidado opostas (Rapunzel). 

 

Referem-se diferenças das linhas de cuidado como problema para o processo de 

trabalho cotidiano. Esse trabalho conjunto com clínicas diferentes é apontado como 

fragmentador do cuidado, podendo ter a consequência de afetar as respostas ao projeto 

terapêutico. Destaca-se que na clínica de álcool e drogas deve ser trabalhado o limite, as 

regras, os acordos e a questão social em torno do uso abusivo das substâncias psicoativas. Na 

clínica do transtorno mental sem associação com álcool e outras drogas, o trabalho deve 

priorizar o estímulo ao desenvolvimento da autonomia.  

 

Quadro de álcool e drogas é um grande problema aqui. Porque tem toda uma 

dimensão da clínica, que é muito diferente de uma clínica que trabalha com 

transtorno. Em termos gerais, uma clínica para acolher quadros de álcool e drogas 

deve ser uma clínica que trabalhe de forma mais clara limites, regras, acordos... com 

os usuários, com as famílias... E tratar de toda a situação social que tá em volta do 

abuso, ou da dependência. Muito diferente da clínica do transtorno. Aqui a gente 

junta às duas coisas. Como é que a equipe trabalha com isso? É muito complicado, 

entende? (Peter Pan). 

 

Essa realidade tem seu grau de complexidade aumentado quando associado aos 

limites e fragilidades referidos anteriormente (insuficiência de serviços, de articulação, de 
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profissionais, de formação específica, e a demanda em número de pessoas que necessitam da 

atenção especializada), comprometendo marcadamente a qualidade e a continuidade do 

cuidado. 

Mais recentemente, o Plano Municipal de Saúde 2014-2017 (Diretrizes, objetivos 

e metas) da Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN, estabeleceu no objetivo 1.5 – 

Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os 

demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais, a meta 22: implantar a 

política municipal de enfrentamento às drogas, com o estabelecimento de uma referência 

específica para o atendimento às crianças e aos adolescentes na rede de Saúde Mental do 

Município (SMS, 2014).  

A complexidade da demanda em saúde mental na infância e adolescência em 

Natal-RN reforça a concepção da necessidade de serviços voltados aos cuidados específicos 

determinados pela vulnerabilidade particular, e necessidades singulares, que fazem parte 

desses indivíduos, ainda em processo de desenvolvimento.  A demanda em saúde mental de 

crianças e adolescentes mostrou-se muito além da capacidade e da responsabilidade resolutiva 

do Caps i de Natal-RN, reforçando a necessidade de outro(s) Caps i, além de outros 

dispositivos na rede de saúde mental, assim como, a efetivação do apoio matricial. As 

demandas de duas clínicas diferentes refletem a dificuldade dos profissionais do Caps i em 

conciliar ao mesmo tempo diferentes cuidados em um mesmo espaço e com os mesmos 

profissionais. Essa questão da diversidade de situações das demandas atendidas pelo Caps i de 

Natal-RN sinaliza para mais uma lacuna, especialmente, em âmbito municipal e estadual: o 

flagrante despreparo em termos de pontos de atenção para crianças e adolescentes com uso 

abusivo de álcool e outras drogas, que por sua vez, vem se configurando como uma 

problemática intersetorial dentro e fora do setor saúde. 

 

5.2 CATEGORIA 2: POSSIBILIDADES PARA UMA REDE EFETIVA 

 

Possibilidades para uma rede efetiva é a categoria que surge quando os 

profissionais foram questionados sobre quais fatores favoreceriam uma rede de saúde mental 

infanto-juvenil efetiva para o município de Natal-RN, no compartilhamento do cuidado, 

especialmente, entre saúde mental e atenção básica. 
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As respostas em geral não foram apresentadas de forma otimista, considerando 

que alguns profissionais referiram não identificar pontos favoráveis na rede de saúde mental 

que o município possui na atualidade para uma atenção efetivamente resolutiva. 

 

Eu acho que não tem muito fator que favorece não. Porque a gente é deficitário eu 

acho (Popeye). 

 

Na verdade é meio complicado isso porque não tem uma rede de saúde mental 

infantil aqui em Natal (Taz). 

 

Eu não consigo, assim sinceramente, ver nada que favoreça nesse momento. Eu só 

estou vendo tudo assim deficiente, tudo piorando com o tempo. Eu não estou vendo 

nada que favoreça a rede [de saúde mental infanto-juvenil] em Natal (Hortelino). 

 

Os discursos supracitados, provavelmente, estão marcados pela reflexão anterior 

do presente estudo que gerou a Categoria 1 e suas respectivas subcategorias. Os sujeitos da 

pesquisa ao serem convidados a pensar e refletir sobre o seu processo de trabalho tomam um 

choque de realidade que lhes faz subestimar até o que conseguem fazer frente a uma realidade 

com tão pouco apoio institucional quanto a atenção em saúde mental infanto-juvenil no 

município de Natal-RN. 

Nesse sentido, devemos lembrar que a Rede de Atenção Psicossocial para crianças 

e adolescentes não é responsabilidade somente do Caps i e que o compartilhamento de ações e 

práticas de saúde mental infanto-juvenil com a atenção básica é um atributo, uma luta e um 

desafio de muitos setores, serviços, profissionais, usuários e familiares.  

O Caps i de Natal-RN, considerando, em especial, a insuficiência de serviços de 

saúde mental especializado de base territorial e a precariedade do vínculo e do diálogo com a 

atenção básica, faz mais do que pode nas atuais condições da Rede de Atenção Psicossocial 

local. Se há deficiência de sua parte, talvez possa ser atribuída a necessidade urgente de um 

maior esforço de provocação que possa causar tensão em toda a rede acerca do desconforto 

por ter que responder quase que exclusivamente, aproximadamente, cinco vezes mais do que é 

preconizado pela Política Nacional de Saúde Mental para uma atenção efetiva e resolutiva. 
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5.2.1 Intersetorialidade como estratégia de atenção resolutiva 

  

Embora os fatores favoráveis não tenham sido positivamente expressivos, 

elencamos em uma subcategoria, senão a realidade, pelo menos o desejo de efetivação da 

intersetorialidade como a relação mais próxima do que se almeja para a efetividade da saúde 

mental infanto-juvenil em Natal-RN.  

Amarante (2007) coloca que os serviços de atenção psicossocial devem envolver 

diferentes categorias profissionais mesmo que “externas” ao setor saúde com o intuito de 

desenvolver as máximas possibilidades de articulação no território. 

A intersetorialidade foi colocada pelos profissionais como um instrumento de 

apoio aos serviços especializados, complementando a assistência em saúde mental infanto-

juvenil. Por isso, pode e deve ser considerado um princípio importante na construção da rede 

de cuidados em saúde mental.  

Segundo Couto e Delgado (2007), a intersetorialidade impõe uma condição que 

possibilita um sistema de serviços capaz de responder às diferentes necessidades no cuidado 

de crianças e adolescentes.  

 

Quanto à intersetorialidade, fazemos. Tentamos fazer pelo menos. Sempre tem 

muito contato, por exemplo, com secretaria de ação social, com o pessoal da 

SEMTAS, buscando às vezes acompanhamento para a família mesmo, ou coisas... 

ou secretaria de esporte, outros serviços... SESI, a UFRN, as outras Universidades, 

até para a questão de acompanhamento em outras especialidades que a gente não 

tem, tanto psicologia como terapia ocupacional, fono [fonoaudiólogo]... então, a 

gente faz múltiplos contatos com esses outros locais.... cursos para os adolescentes 

(Pernalonga). 

 

Algumas situações a gente tentava com o conselho tutelar e com o CRAS, que a 

gente tem sempre eles como parceiros também (Popeye). 

 

A intersetorialidade, a gente tenta sempre que possível. Sempre tenta fazer essa 

inter-relação no tratamento, com os outros órgãos... Escolas, ADOTE, por exemplo, 

que são instituições que também atendem crianças e adolescentes e também são 

todos atendimentos multidisciplinares... casa de passagem, ALDEIAS SOS 

[Organização não governamental e sem fins lucrativos]... Esses órgãos que muitas 

vezes a gente precisa, e entra em contato, e a gente tenta discutir os casos, e ver o 

que pode conseguir (Cebolinha). 

 

Embora as falas supracitadas descrevam ações e iniciativas intersetoriais 

incipientes, podemos destacar que a intersetorialidade preconizada pelo SUS, pela Reforma 

Psiquiátrica brasileira e pelo apoio matricial vão bem mais além, tendo em vista três requisitos 
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indispensáveis e que devem ser compartilhados para a efetividade do cuidado, sendo eles: 

vínculo, diálogo e projeto terapêutico.  

A intersetorialidade é um instrumento do apoio matricial na articulação das ações 

e intervenções em saúde mental, fortalecendo e ampliando as possibilidades do cuidado 

compartilhado. Encaminhar e receber o usuário no serviço não configura, nem garante a 

continuidade do cuidado, apenas transfere o “poder” sobre o diagnóstico e o tratamento. Os 

casos compartilhados em saúde mental devem ser discutidos e compartilhados em 

continuidade de um projeto terapêutico em constante observação e avaliação de todos os 

setores envolvidos. 

Sendo o Caps i o serviço especializado, se faz necessário que a rede intersetorial 

funcione no sentido de dar suporte e potencializar o trabalho desenvolvido neste serviço. O 

Ministério da Saúde ressalta a importância da “rede ampliada de atenção em saúde mental 

para a criança e o adolescente, sendo fundamental que essa rede seja pautada na 

intersetorialidade e na corresponsabilidade” (BRASIL, 2005b, p. 10). A concepção de rede 

intersetorial amplia a noção do cuidado, transcendendo os limites da instituição e dando 

ênfase à noção de território. 

O Caps destinado ao tratamento às pessoas com transtornos mentais severos, 

como modelo de serviço substitutivo ao modelo manicomial é a porta de entrada na rede de 

serviços para as ações de saúde mental, principalmente, para os egressos de hospitalização 

psiquiátrica. A existência de serviços atuando em rede possibilita o suporte à demanda 

existente e o compartilhamento das ações de saúde, contribuindo para a organização e 

orientação dos fluxos. A ausência ou a ineficiência dessa relação de corresponsabilidade entre 

os serviços e profissionais remete ao retrocesso na atenção em saúde mental e cristaliza os 

novos dispositivos em práticas tradicionais. 

As falas dos profissionais do Caps i referem iniciativas de contato como um 

esforço na busca de novas possibilidades colaborativas na construção do cuidado junto às 

outras instituições na oferta de serviços e oportunidades alternativas e de integração social de 

crianças e adolescentes com transtorno mental. As tentativas de realizar a intersetorialidade, 

nem sempre são alcançadas, principalmente, quanto não há apoio institucional declarado e 

atuante, todavia, a fragilidade desse apoio não deve institucionalizar os novos como velhos 

serviços de saúde mental, historicamente isolados e superlotados.  
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Os vieses da implantação das políticas públicas podem responder aos 

desencontros das ações do poder público em relação às diversas políticas na perspectiva de 

atendimento às demandas sociais e das metas estabelecidas no contorno das políticas sociais. 

Na garantia da qualidade de vida, a questão direciona-se para a formulação das políticas 

públicas, e para as diversas relações que as políticas instituem entre si na expectativa de 

atendimento às demandas sociais. Por sua vez, as políticas sociais tradicionalmente setoriais 

desenvolvem processos desarticulados, reproduzindo um modelo de gestão burocrático 

hierarquizado e centralizador das políticas públicas, onde as ações intersetoriais de uma rede 

de serviços com ações trabalhadas de forma desarticulada, resultam em práticas que não 

ascendem à promoção da atenção.  

Essa fragilidade deve-se em parte pela fragmentação das ações, centralização das 

decisões, das informações e recursos organizados de forma a divergir dos objetivos sociais e 

coletivos de interseção dos setores, desencadeando a deficiência no atendimento às 

necessidades dos indivíduos e coletividades. Nesse âmbito, destaca-se a importância de uma 

gestão comprometida em ampliar as oportunidades de acesso a bens e garantia de melhores 

condições de vida da população. 

Mesmo considerada pelos sujeitos da pesquisa como uma ação que também deve 

ocorrer para além do setor saúde, a intersetorialidade também foi colocada por alguns dos 

entrevistados, como a necessidade de maior participação dentro do próprio setor saúde. 

 

Eu acho que sim. Existe a intenção. Pelo menos se tenta ter, né?! A gente quando 

consegue conversar com outros serviços, a gente tem um bom diálogo. (Emília). 

 

Eu acho que falta comunicação. Isso aí não funciona bem não. Falta comunicação 

entre os setores (Ligeirinho). 

 

Eu acho que no geral, se você não souber fazer o contato direito, você não consegue 

essa intersetorialidade (Peter Pan). 

 

A realidade observada nas falas demonstra a fragilidade da concepção sobre 

intersetorialidade, e consequentemente da comunicação entre os setores do próprio campo da 

saúde, proveniente da dispersão dos diferentes setores públicos. Segundo Couto e Delgado 

(2010) para contrapor essa dispersão, a intersetorialidade vem como ponto de partida para 

implantação e gestão da saúde mental infanto-juvenil, invertendo o caminho tradicional de 

peregrinação assistencialista pelas diversas políticas públicas. Diferente do modelo 
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hospitalocêntrico que trabalhava o “doente mental” isolado em sua especialidade, o modelo de 

saúde intersetorial considera o indivíduo em seu território articulando o encontro de 

elementos que organizados constituem a rede de atenção à saúde. 

As relações de participação do cuidado em saúde mental se fortalecem no 

exercício da comunicação através de uma organização e utilização adequada dos instrumentos 

de matriciamento.  

A intersetorialidade pressupõe a articulação de serviços de diferentes setores, 

diferentes graus de complexidade e de níveis distintos de intervenção, dentro da noção de rede 

pública e ampliada de atenção à saúde mental infantil, capazes de responder às diferentes 

problemáticas envolvidas na saúde mental de crianças e adolescentes (DUARTE et al., 2007). 

Em sua concretude, a intersetorialidade pode ser uma estratégia favorável à 

integralidade do cuidado, não dependendo somente da própria saúde mental, mas também de 

uma reorganização dos outros setores (educação, justiça, assistência social). Sua expansão é 

de fundamental importância para a consolidação e efetividade da política de saúde mental 

infanto-juvenil, onde se faz necessário a ampliação de todos os dispositivos integrantes da 

rede de cuidados, em especial de dispositivos especializados em saúde mental infanto-juvenil, 

tendo em vista a realidade encontrada no município em estudo.  

Assim, a intersetorialidade torna-se fundamental para concretizar ações e 

intervenções articuladas em saúde mental infanto-juvenil, amparadas por uma rede de 

cuidados fortalecida e constituída pelos dispositivos da saúde geral, da saúde mental, e de 

outros setores da sociedade, reunindo esforços comuns para garantir possibilidades de cuidado 

no contexto da territorialidade.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa buscou analisar as ações e práticas de saúde mental infanto-

juvenil articuladas entre o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Caps i) e a atenção 

básica em Natal-RN. Para tanto, identificou e descreveu os limites e possibilidades da referida 

articulação na atual rede de saúde mental no município, apontando para uma articulação 

precária, desacreditada pelos próprios trabalhadores que compõem a equipe do Caps i.  

Na primeira categoria de análise intitulada CATEGORIA 1: Limites e fragilidades da 

articulação entre o Caps i e a atenção básica, identificamos a fragmentação do cuidado pela 

dissociação entre saúde mental e saúde em geral, além de pouco ou nenhum vínculo e diálogo 

da saúde mental infanto-juvenil com a atenção básica, quando muito, disposto na lógica do 

encaminhamento por parte de ambos.  

A subcategoria 1.1 Insuficiência de serviços especializados e de dispositivos 

articuladores na rede revelou o cuidado em saúde mental infanto-juvenil centralizado e 

imobilizado pelo direcionamento dos casos para o serviço especializado, o Caps i, como única 

possibilidade de atenção para crianças e adolescentes em sofrimento psíquico no município de 

Natal-RN, tendo sido relatada uma resistência por parte da atenção básica, em se reconhecer 

parte integrante dos cuidados de indivíduos em sofrimento psíquico.  

Além disso, a ausência de outros dispositivos que atendam o público infanto-juvenil 

com problemas mentais, tais como, ambulatório de saúde mental, serviços de urgência e 

emergência, unidades de pronto atendimento, contribuem para diminuir as possibilidades e 

fragiliza o cuidado em rede. O Caps i de Natal-RN, responde como único dispositivo 

especializado para a atenção de crianças e adolescentes com transtornos mentais.  

A subcategoria 1.2 A diversidade de situações da demanda infanto-juvenil assistida, 

destacou os dilemas e desafios referentes a quantidade e a diversidade da demanda que busca 

atendimento no Caps i. Quantitativamente destaca-se que o número de habitantes de um único 

distrito sanitário da cidade de Natal-RN, o distrito oeste ao qual o Caps i está vinculado, 

excede a população estimada pelo Ministério da Saúde para a área de cobertura de um Caps 

da modalidade II, enquanto na atualidade, o Caps i de Natal atende sozinho a cidade inteira e 

região metropolitana. Alguns sujeitos da pesquisa se questionam que rede de atenção é essa? 

A superdemanda do serviço sacrifica a prerrogativa de serviço territorial e pode reduzir o 
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projeto terapêutico a nova forma da velha institucionalização do cuidado em saúde mental 

infanto-juvenil. Outro aspecto referente à demanda foi a coexistência de crianças com 

transtornos mentais e adolescentes por uso abusivo de álcool e outras drogas no espaço 

compartilhado pelo serviço, identificando-se a ocorrência de preconceito e estigma mútuo 

entre usuários de álcool e outras drogas e familiares de crianças com transtorno mental. 

Considerando às lacunas históricas no campo da saúde mental infanto-juvenil, entendemos 

que mais uma vez, os dispositivos existentes não satisfazem às necessidades e particularidades 

desse público. 

Na segunda categoria, intitulada CATEGORIA 2: Possibilidades para uma rede 

efetiva, revelou-se pouco ou nenhum otimismo dos sujeitos da pesquisa com relação a 

atualidade vivenciada no município em termos de rede de atenção à saúde, especialmente, 

saúde mental infanto-juvenil. 

A subcategoria 2.1 Intersetorialidade como estratégia de atenção resolutiva, foi 

descrita mais como anseio do que como prática, uma vez que as ações e iniciativas realizadas 

apontam para a lógica do encaminhamento, sem a corresponsabilização de projeto terapêutico 

compartilhado. 

Enfim, o número de pontos de atenção em saúde mental infanto-juvenil na Rede de 

Atenção Psicossocial de Natal-RN é insuficiente e a articulação, corresponsabilização e 

compartilhamento de projetos terapêuticos com a atenção básica é incipiente e precário onde 

os dispositivos de atenção não conseguem estabelecer o vínculo e o diálogo necessários.  

Destacamos que o cuidado compartilhado e o estabelecimento de parcerias com as 

redes de atenção à saúde, educação e assistência social, pertinentes ao cuidado da população 

infanto-juvenil, quando articuladas, favorecem uma melhor resolubilidade e qualidade do 

cuidado. Para tanto, a criança e o adolescente devem ser reconhecidos na condição de sujeitos 

psíquicos de dimensão subjetiva e social.  
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

Limites e possibilidades da articulação entre saúde mental infanto-juvenil e a atenção 

básica em Natal-RN. 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Entrevista Nº_____ Data: ___/___/___ 

 

A. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL: 

A.1. Idade:  

A.2. Sexo:                              (  ) Feminino            (  )Masculino 

A.3. Grau de Escolaridade: 

 

B.        DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL:  

B.1. Categoria Profissional: 

B.2. Tempo de serviço no CAPS i/ na unidade de saúde de atenção básica: 

B.3. Vínculo Trabalhista: 

 

 

QUESTÕES DE PESQUISA  

 

 

1)Existem ações e práticas de saúde mental efetivas para a população infanto-juvenil em 

Natal-RN? Se existem como acontece? 

2)Como funcionam os serviços que oferecem assistência à saúde mental infanto-juvenil?  

3)Existe intersetorialidade entre os serviços e corresponsabilidade entre profissionais de 

saúde?  

4)Na sua opinião, quais são os fatores que favorecem, e quais fatores podem ser obstáculos, 

fragilidades ou limites para uma rede de saúde mental infanto– juvenil efetiva em Natal-RN, 

nesse processo de compartilhamento do cuidado? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Limites e possibilidades 

da articulação entre saúde mental infanto-juvenil e a atenção básica em Natal-RN”, cuja 

pesquisadora responsável é a Professora Dra. Jacileide Guimarães. Esta pesquisa objetiva 

analisar a articulação das ações de assistência em saúde mental infanto-juvenil e a rede de 

atenção básica em Natal-RN.  

A justificativa que estimula a realização deste estudo é a necessidade de identificar os 

principais obstáculos para a formulação e aplicação de ações e políticas de saúde mental para 

crianças e adolescentes no contexto local; descrever as ações de saúde mental que articulam o 

Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil e a atenção básica em Natal-RN; conhecer as 

políticas públicas que integram à proteção de crianças e adolescentes e convergem para a 

proteção da saúde mental infanto-juvenil. Tais informações são cruciais para a reflexão sobre 

o papel dos profissionais na assistência aos portadores de sofrimento psíquico infanto-juvenil, 

bem como para o apontamento de possíveis estratégias inovadoras inerentes aos avanços e 

retrocessos do pensar/fazer em saúde mental infanto-juvenil na atenção básica de Natal/RN. 

Caso você decida participar, faremos uma coleta de dados através de entrevista 

semiestruturada que será gravada em aparelho eletrônico e digital, como forma de captar as 

informações de forma concisa. Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é 

mínima. Este procedimento pode gerar um desconforto devido ao acesso dos pesquisadores às 

suas informações compartilhadas, existe também a possibilidade de discordâncias e conflitos 

(de ideias, de valores, do processo de trabalho) durante a sua fala que será minimizado através 

das seguintes providências: haverá permissão do participante para retirar-se da pesquisa no 

momento em que este achar conveniente sem nenhum prejuízo; intervenção pontual do 

entrevistador e retomada da questão norteadora da pesquisa a fim de reduzir possíveis 
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desconfortos. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, caso ocorra, será de responsabilidade da pesquisadora minimizá-

los.  

A sua participação não garantirá benefícios individuais, mas contribuirá na produção 

de conhecimentos favoráveis à sustentação dos compromissos sociais com a rede de saúde 

mental infanto-juvenil de Natal/RN.  

Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente 

para fins científicos, otimizando o compromisso, por parte da pesquisadora, em manter 

anonimato de sua participação, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar, minimizando risco de exposição do seu profissionalismo. Os dados das entrevistas 

serão transcritos em papel e, após analisados na finalização do estudo, serão arquivados em 

local seguro na UFRN sob a responsabilidade da coordenadora da pesquisa. A divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os participantes.  

Destacamos que ao se voluntariar na pesquisa você ficará com uma cópia deste 

documento, proporcionando-lhe conveniência de desistir da pesquisa a qualquer momento 

desejado, retirando seu consentimento, sem que lhe seja imputada penalidades e/ou prejuízos. 

Caso ocorram custos não previsto advindos da sua participação na pesquisa e/ou danos 

eventuais, desde que comprovados legalmente, serão devidamente ressarcidos e/ou 

indenizados pela pesquisadora responsável. 

Durante a coleta de dados será utilizado um instrumento específico para a entrevista 

devidamente validado para os propósitos da pesquisa e coerente com os preceitos éticos 

estabelecidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS).  

Toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá perguntar diretamente à 

Professora Dra. Jacileide Guimarães no Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva 

(PPGSCol), localizado no Departamento de Odontologia da UFRN, ou ainda pelo email 

ppgscol@dod.ufrn.br, ou através do telefone (84) 3215-4133. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado no terceiro 

subsolo do hospital, ou por telefone/fax (84) 3342-5003.  

Contando com a sua colaboração, agradecemos antecipadamente. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu__________________________________, após ter sido esclarecido (a) sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de 

conhecer os benefícios, riscos, desconfortos e todos os meus direitos, concordo em participar 

voluntariamente e autorizo a divulgação das informações oferecidas em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal/RN, ____ de ____________de 2014. 

 

___________________________________________ 

           Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

COMPROMISSO DA PESQUISADORA 

 

Como pesquisadora responsável deste estudo, assumo o compromisso em proceder 

com os direitos que foram esclarecidos e assegurados aos participantes, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na 

inobservância do compromisso assumido, estarei infringindo as normas da Resolução 466/12 

do CNS/MS. 

Natal/RN, ____ de ____________de 2014. 

 

___________________________________________ 

Prof. Dra. Jacileide Guimarães 

Orientadora/pesquisadora responsável 
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ANEXO A – Declaração de Anuência 
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ANEXOS B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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