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RESUMO 
 

 

 

 

Essa monografia busca trazer reflexões e questionamentos acerca do processo de 

medicalização presente nas medidas socioeducativas de internação. As questões aqui 

levantadas são resultadas de uma pesquisa realizada em um Centro de Atenção Psicossocial 

Infanto-Juvenil (CAPSi) de um município da região sul-fluminense do estado do Rio de 

Janeiro, a fim de compreender como a medicalização perpassa a vivência desses adolescentes. 

A metodologia de pesquisa aplicada consistiu-se na análise de prontuário dos adolescentes em 

questão atendidos no CAPSi, seguida de uma entrevista semiestruturada com parte da equipe 

técnica. Com isso, foi possível analisar como se dá o processo de medicalização nesse 

contexto, assim como o processo de institucionalização – levando em consideração os efeitos 

do encarceramento –, a construção de uma figura estigmatizada e, consequentemente, as 

práticas envolvidas nessa conjuntura. A análise do discurso obtido na entrevista, foi 

organizada através da metodologia de núcleos de significação. Com esse fundamento propõe- 

se debater a interface entre psicologia e direito, principalmente no que diz respeito à saúde 

mental dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Sobretudo, 

problematizar o processo de medicalização, observando a forma como se dá a gestão e 

disciplina por parte das instituições envolvidas. 

Palavras-chave: Medicalização. Medida Socioeducativa. Gestão. Institucionalização. 



ABSTRACT 
 

 

 

 

This monograph seeks to bring reflections and questions about the process of medicalization 

present in hospitalization socio-educational measures. The questions here addressed  are 

results of a research performed in a Center for Psychosocial Child and Adolescent Care 

(Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPSi) of a city in the southern region of 

Rio de Janeiro state, in order to understand how the medicalization unfolds in the lived 

experience of these adolescents. The applied research methodology consisted in an analysis of 

the medical records of these adolescents in treatment in the CAPSi, followed by a semi- 

structured interview with part of the technical staff. Thus, it was possible to analyze how the 

process of medicalization occurs in this context, as well the process of institutionalization – 

taking into account the effects of the incarceration –, the framing of a stigmatized figure and, 

consequently, the administration of practices involved in this ambit. The analysis of the 

obtained discourses in the interview was organized through the Nuclei of Meanings 

methodology. With this foundation it is proposed to discuss the interface between psychology 

and law, especially in what regards the mental health of the adolescents in socio-educational 

measure compliance. Above all, to problematize the process of medicalization, observing the 

way in which the management and discipline of the institutions involved are given. 

Keywords: Medicalization. Socio-educational Measures. Management. Institutionalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Esse estudo tem como tema a gestão da adolescência em ato infracional a partir da 

medicalização. Trata-se de uma interface entre psicologia e direito, com foco na discussão 

sobre a saúde mental dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 

internação. 

É necessário levantar discussões sobre a saúde mental no espaço das medidas 

socioeducativas, analisar quais são os processos que estão em jogo e que tipo de cuidado está 

sendo proporcionado a esses adolescentes. Destacando, também, os impactos que esses 

processos causam nos adolescentes e na sociedade como um todo. 

Para compreender o que perpassa a vivência e o cuidado em saúde mental desses 

adolescentes a partir do momento em que eles entram no sistema de medida socioeducativa, 

foi realizada uma pesquisa no CAPSi de um município do interior do Estado do Rio de 

Janeiro. Tal pesquisa consistiu em duas etapas, sendo a primeira a realização de análise de 

prontuários da amostra em questão e, a segunda, a realização de entrevistas com membros da 

equipe técnica do CAPSi. 

Dessa forma, esse estudo se propôs a analisar, de forma crítica, como se dá a 

construção da figura do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, quais as 

imagens e intervenções produzidas no tocante à sua saúde mental, e em que medida estes 

adolescentes são alvo de gestão medicalizante no que se refere à sua condição de conflito com 

a lei. A partir de então, propôs-se debater a interface entre psicologia e direito, principalmente 

no que diz respeito a saúde mental, promoção de saúde e cuidado integral. Por fim, o processo 

de medicalização foi problematizado, observando a forma de gestão e de disciplina por parte 

das instituições envolvidas. 

Diante do exposto, surge a pergunta: em que medida as ações voltadas para a saúde 

mental de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas se constituem como um 

recurso de gestão da disciplina nas instituições? 
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2 MEDICALIZAÇÃO 

 

 
O termo medicalização tem sido atribuído de diferentes maneiras ao longo da história, 

e é de suma importância analisar esses conceitos e os contextos históricos presentes, como 

aponta Zorzanelli, RT; Ortega, F; & Bezerra Júnior, B (2013). Desse modo, será apresentado 

um panorama histórico do uso do termo medicalização e os processos que o acompanham 

para, posteriormente, associa-lo ao modo de gestão da adolescência em ato infracional. 

Foucault aborda o assunto em um período que corresponde ao fim do século XVII e 

início do século XIX, na Europa (Zorzanelli et. al 2013). O autor aponta que, nesse período da 

história, a medicina começa a exercer um papel crucial de controle sobre o corpo. Foucault 

(1979/2010, p. 199) destaca o papel da família como um agente de medicalização naquela 

época, pois a política médica estabeleceu estatutos morais a família e sua organização, 

correspondendo, assim, “como instância primeira e imediata da medicalização dos 

indivíduos” (p. 200). 

Desse modo, a medicina começa a se estabelecer um mecanismo de controle social. 

Foucault (1979/2010, p. 201) destaca a higiene como um ponto crucial na saúde da população 

do século XVIII e nas intervenções médicas. Essas intervenções por vezes autoritárias e de 

medidas de controle, principalmente quando se tratava de localizações centrais de doenças, 

como prisões, hospitais gerais e os navios. Assim, esses locais tornam-se alvo do exercício do 

poder médico acentuado, isto é, “regiões de medicalização de urgência” (p. 202). 

Com isso, a medicina, gradativamente, apropria-se de um lugar significativo na 

estrutura administrativa e de poder no século XVIII. Assim, podemos ver 

 

 

uma ascendência político-médica sobre uma população que se enquadra com uma 

série de prescrições que dizem respeito não só à doença, mas às formas gerais da 

existência e do comportamento (Foucault, 1979/2010, p. 202). 

 
 

 
Assim, para Foucault (1979/2010), a medicalização é um mecanismo de controle, 

poder e gestão dos corpos por parte do Estado, a partir de um saber médico. Esse saber 

médico delimita os princípios que passam a orientar a vida dos indivíduos e da sociedade, 



10 
 

 

 

 

estabelecendo, assim, normas de saúde e, consequentemente, o que seria desviante dessa 

norma. 

Nas décadas de 1950 e 1960, os debates de psiquiatria corriam em torno da produção 

social da doença mental e da expansão do conceito de doença mental. Nesse período, a 

medicalização se destaca por caracterizar como transtorno médico comportamentos que sejam 

desviantes da norma. O desvio da norma poderia ser visto como um erro moral e de 

responsabilidade do sujeito e, ao entrar em cena, a medicina transforma esse fato em doença 

(Zorzanelli et. al 2013). Desse modo, a medicina exerce um estatuto de poder e saber sobre a 

vivência do sujeito, colocando-o no lugar de demandante do saber médico. 

Ivan Illich em 1975 aborda a indústria médica e sua promessa de produção de saúde 

para compreender os efeitos na sociedade. O autor defende que a ação médica diminui a 

autonomia pessoal, e que seria essa autonomia a principal responsável pela saúde do sujeito. 

Illich (1975) aponta o aumento de doenças “provocadas” pela medicina, o que ele denomina 

de iatrogênese. Isto é, quando falamos sobre uma doença iatrogênica trata-se de uma doença 

que não existiria se o tratamento não seguisse a normatização de determinada profissão, nesse 

caso, a medicina. 

O autor ainda diz que “a doença iatrogênica engloba todas as condições clínicas das 

quais os medicamentos, os médicos e os hospitais são os agentes patogênicos” (Illich, 1975, p. 

24). Dessa forma, a medicalização e seus efeitos secundários presentes na sociedade 

relacionam-se com a medicina de forma a favorecer sua clínica hegemônica. 

Fatores como a indústria farmacêutica e a produção de diagnósticos pertencem, 

segundo o autor, ao fenômeno da iatrogênese social, ou seja, “o efeito social não desejado e 

danoso do impacto social da medicina, mais do que o de sua ação técnica direta” (Illich, 1975, 

p. 31). Assim, é possível ressaltar uma cultura medicalizada, onde é retirada do indivíduo a 

capacidade de lidar com o sofrimento, ocorre à diminuição da autonomia pessoal, a medicina 

é tida como depositária do saber a respeito da vida, ou seja, criando laços de dependência 

entre paciente e médico (Gaudenzi, P; Ortega, F; 2012). 

 

 

2.1 Medicalização da infância 
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O processo de medicalização se difunde na sociedade em diversos âmbitos, classe 

social e faixa etária. Desse modo, atentando para a medicalização da infância, Moysés, M; 

Collares, C (2013) aponta que há uma articulação entre a medicalização da educação e a 

medicalização do comportamento. Ambos apontam para diagnósticos de doença, que 

direcionam para a especialidade do saber/poder médico. 

A medicalização da infância no espaço escolar é evidente nos dias de hoje, como 

aponta Moysés, M; Collares, C (2013), uma vez que a medicalização nesse espaço se 

relaciona com a invenção de doenças do “não-aprender” e questões comportamentais. A partir 

de 1980, o espaço educacional é tomado por um discurso médico, de diagnóstico que diz 

respeito as disfunções neurológicas. Desse modo, começam a surgir diagnósticos como 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno de Oposição 

Desafiante (TOD), dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Isso marca um retorno das explicações organicistas para justificar o fracasso escolar e 

comportamento de crianças e adolescentes. Com o uso de ferramentas como a ressonância 

magnética para o diagnóstico neurológico, se intensifica a possibilidade de medicalização. 

(Campanha “Não à medicalização da Vida”, CFP, 2011-2013) 

Com isso, o processo de aprendizagem e o comportamento de crianças e adolescentes 

tem sido objeto de medicalização. Como amostra disso, o Brasil é o segundo consumidor 

mundial de Ritalina e Concerta, medicamentos que contém a substância psicoativa 

metilfenidato. Desse modo, 

 

 

as vendas de metilfenidato crescem em ritmo assombroso: 71.000 caixas em 2000, 

739.000 em 2004; 1.147.000 em 2008; em 2010, as vendas ultrapassaram 2milhões 

de caixas (Moysés, M; Collares, C; 2013, p. 16). 

 
 
 

Assim, cabe questionar os efeitos que o processo de medicalização tem sobre a 

educação e sobre o indivíduo. Que tipo de processo educacional estamos construindo? Que 

diagnósticos são esses e como são feitos? A favor de quê e de quem estão esses diagnósticos? 

Quais os efeitos do uso da medicação por longo prazo? São questões disparadoras que devem 

estar presentes quando tratamos desse assunto. 
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No campo da educação, assim como em outras instituições, a medicalização cumpre 

um papel muito claro de controle, em busca de uma normatização e padronização, como 

aponta Moysés, M; Collares, C (2013). Isso torna-se um discurso perigoso na medida em que 

o processo de medicalização se fortalece, ganha respaldo científico, se tonifica na prática e 

causa impacto em diversos campos como a educação e saúde. 

 

 

3 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM FOCO 

 

 
A ampla garantia dos direitos dos adolescentes no contexto brasileiro é recente, datada 

da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90), em 13 de 

Julho de 1990. Esse é o marco que rompe com o Código de Menores, datado de 1927 e, 

posteriormente, 1979, e oferece possibilidades no panorama legal de atendimento ao 

adolescente, como aponta Lorenzi (2007). 

O ECA (1990) estabelece proteção integral a crianças e adolescentes, através de 

direitos fundamentais, prevenção, políticas de atendimento, medidas de proteção, entre outras 

questões pertinentes a legislação, para a garantia de direitos da criança e do adolescente. 

Com o ECA, acontece uma ruptura com o Código de Menores, onde as leis tinham um 

caráter punitivo, de reclusão, com o intuito de proteger a sociedade do “menor infrator”. Esse 

processo de ruptura com o Código de Menores acontece diante da Constituição de 1988 e o 

processo de redemocratização, com a possibilidade de abertura política e democrática. 

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, garantido no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA,1990), prevê, dentre diversas medidas e garantias, a 

execução de medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei, isto é, que 

cometeram ato infracional. De acordo com o ECA (1990), no Art. 103, “considera-se ato 

infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.”. Desse modo, 

considerando o Art. 104, “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 

às medidas previstas nesta Lei.” 

Como aponta o ECA (1990), no Art. 112. podem ser aplicadas as seguintes medidas a 

adolescentes, mediante a prática comprovada do ato infracional: 
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I - advertência; 

 

II - obrigação de reparar o dano; 
 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semiliberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

 

 

 

 
Desse modo, as medidas de semiliberdade e internação (V e VI, respectivamente) 

serão destacadas para compreender a maneira com que as instituições realizam a gestão dos 

adolescentes em conflito com a lei. A determinação da medida a ser aplicada, levará em 

consideração às circunstâncias e gravidade do ato infracional (ECA, 1990), sendo assim, é 

avaliado pela justiça e encaminhado para o cumprimento de medida adequado a situação. 

Dentro das unidades de semiliberdade e internação, é obrigatória a promoção de educação e 

profissionalização e cabe destacar que essas medidas não possuem prazos determinados, e são 

reavaliadas pelo órgão responsável quando couber, sendo que o prazo máximo de reavaliação 

é de seis meses. (ECA,1990). 

Devemos observar que as instituições socioeducativas devem ter uma função 

pedagógica e visarem reestruturar e reintegrar socialmente esses adolescentes (Martins, 2010). 

Desse modo, acima de tudo, a instituição não pode tornar-se um local de punição, repressão. 

Para compreender o funcionamento dessas unidades, é importante conceber quem são 

os adolescentes que chegam a essas instituições. Assim, segundo Oliveira e Assis (1999), em 

um estudo nas instituições Instituto Padre Severino, Escola João Luiz Alves e Educandário 

Santos Dumont, localizados no Rio de Janeiro, apresenta o perfil sócio demográfico dos 

adolescentes em conflito com a lei presentes nesses locais. 

Com isso, considerando o Estado do Rio de Janeiro, os atos infracionais cometidos por 

esses adolescentes, 62.6% consistiam em infrações contra o patrimônio, como roubo, furto, 

violação de domicílio, danos a propriedade, estelionato e receptação. A política de repressão 

ao tráfico de drogas e uso de drogas fica com 10.9%. Crimes contra a vida e a pessoa tem um 

número de 5.7%, crime de estupro com 0.4% e contra a paz pública de 0.9% (Oliveira, M. B.; 

Assis, S. G; 1999). 
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Sobre a situação escolar, 72.6% não estavam estudando no presente momento da 

internação. Desse número de jovens que não estavam estudando, 27.8% não eram 

alfabetizados. Um número expressivo de jovens encontrava-se entre a primeira e quarta séries 

do ensino fundamental, com apenas 9% alcançando além da sexta série (Oliveira, M. B.; 

Assis, S. G; 1999). 

A situação de trabalho desses jovens se configura pelo subemprego, em que 31% já 

trabalhou em atividades como lavador de carro, manicure, vendedor ambulante. Outro fator 

importante é a composição familiar, onde aproximadamente 18% dos jovens já tinham filhos. 

Dos jovens que estavam internados, 51% não recebiam nenhuma visita, demonstrando assim 

um distanciamento familiar e social (Oliveira, M. B.; Assis, S. G; 1999). 

Cerca de 67% dos adolescentes era réu primário, portanto, um em cada 3 jovens era 

reincidente. Uma das instituições, o Instituto Padre Severino, que é uma instituição de 

triagem, até que a audiência seja realizada, teve o maior percentual de reincidência, chegando 

a 40.9% (Oliveira, M. B.; Assis, S. G; 1999). 

Silva e Gueresi (2003), em um trabalho de Mapeamento Nacional sobre a Situação 

das Instituições que Aplicam Medida Socioeducativa de Privação de Liberdade ao 

Adolescente em Conflito com a Lei no Brasil, faz uma relação entre o rendimento mensal 

familiar e a raça/cor dos adolescentes em cumprimento de medida. Segundo esse estudo, a 

faixa de rendimento mensal familiar em que vive o adolescente tem relação com a cor da pele. 

Desse modo, a probabilidade de um branco ser pobre é de 27%, enquanto que se o  

adolescente for negro esse número aumenta para 54%. 

Mapeando o território nacional, ou seja, considerando as cinco regiões do Brasil, 

segundo Oliveira (2017), a média de idade dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação corresponde a 16,7 anos. 

De acordo com o levantamento de 2014 do SINASE - Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo -, 44,41% correspondem a atos infracionais análogos ao roubo, 

24,24% corresponde a tráfico e 9,47% corresponde a homicídio. A respeito do ato infracional, 

os atos contra a propriedade predominam em relação aos atos cometidos contra a pessoa 

humana. Esses dados foram coletados a nível nacional. (Oliveira, 2017) 
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Outro ponto relevante é a etnia desses adolescentes. Segundo um levantamento do 

Ministério dos Direitos Humanos, em 2013, dos 23.066 adolescentes dos quais foram 

registrados raça/cor, observou-se: 57,41% considerados pardos/pretos, 24,58% brancos, 

17,15% sem esse dado, 0,70 amarela e 0,61% indígenas, de acordo com Oliveira (2017). 

Esses dados dizem respeito a instituição de privação e restrição de liberdade de todo o 

território nacional. 

Considerando os dados aqui postos, é necessário pensar sobre quem são esses 

adolescentes, qual o “perfil” de quem cumpre medida socioeducativa. A mídia constrói a 

imagem do “adolescente infrator”, do indivíduo e, assim, contribui para colocar a sociedade 

contra essa população, inflamando um senso comum de justiça que aspira o encarceramento 

desses jovens. 

A questão racial é fundamental para compreender as particularidades concernentes ao 

processo de criminalização e, consequentemente, o cumprimento de medida socioeducativa, 

principalmente as de privação de liberdade. Analisando os dados, fica evidente o perfil do 

adolescente que cumpre Medida Socioeducativa de Internação e Semiliberdade, pois mais da 

metade são jovens negros, com baixa escolaridade, em situações de subemprego, com índice 

de reincidência, com baixo rendimento mensal e convivem com situações de violência. 

É fundamental considerar e analisar o histórico de exclusão e desigualdade social 

desses jovens em conflito com a lei. Muitos desses jovens estão suscetíveis a um ambiente 

violento, de constante conflito entre tráfico e polícia. De acordo com Oliveira e Assis (1999), 

a estrutura das instituições não propicia uma ressocialização desses jovens, uma vez que 

quando saem da instituição os mesmos se veem na rua, desamparados, sem escolaridade ou 

profissionalização necessárias para o mercado, sem documentos e carregam consigo uma 

enorme estigmatização devido a passagem pela unidade. 

 
 

3.1 Interface com a saúde mental 

 

 
Para esse trabalho, cabe destacar a interface entre justiça e saúde mental, ou seja, 

instituições de cumprimento de medida socioeducativa e dispositivos da rede de saúde, como 

o CAPS Infantil. Nesse contexto, vale destacar a Reforma Psiquiátrica e suas contribuições 

para o cenário atual. 
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Ao longo da época clássica, houve uma transformação no praticar da clínica médica 

com a instalação dos hospitais que possuíam como objetivo assistir aos pobres, com o intuito 

de separá-los da sociedade, protegendo então os cidadãos saudáveis. Segundo Foucault 

(1979), o hospital tomou essa organização devido à política disciplinar, o que vai além apenas 

da técnica médica. 

 

 

A introdução dos mecanismos disciplinares no espaço confuso do hospital 

possibilitou sua medicalização. Esta disciplina tornou-se assunto e poder confiado  

ao médico, pois também houve uma transformação no saber médico. A formação de 

uma medicina hospitalar deveu−se, por um lado, à disciplinarização do espaço 

hospitalar e, por outro, a transformação, no século XVIII, do saber e das práticas 

médicas (YASUI, 2006, p. 74). 

 

 

 
A estrutura do conhecimento da medicina sofre uma alteração, desse modo, a medicina 

moderna nasce, segundo Foucault (1987), de rupturas, assim como a Reforma Psiquiátrica. A 

Reforma Psiquiátrica rompe com o modelo psiquiátrico tradicional e produz o movimento de 

compreensão da doença mental em sua complexidade, não se restringindo mais ao corpo 

biológico. 

Com base na ideia de ruptura epistemológica, a Reforma Psiquiátrica demanda uma 

desconstrução dos conceitos da psiquiatria sobre a loucura. Assim, busca desconstruir os 

paradigmas da psiquiatria e suas dicotomias entre saúde/doença e normal/patológico, pois 

segundo Silvio Yasui (2006) não há explicação capaz de dar conta da complexidade do existir 

e do sofrimento humano se for baseada apenas no biológico. 

Portanto, a Reforma Psiquiátrica significa negar a instituição manicomial, romper com 

a racionalidade e o saber psiquiátrico sobre a doença mental, compreendido como um 

processo histórico e social de apropriação da loucura; questionar o poder do especialista em 

relação ao paciente e negar o seu mandato social de custódia e exclusão. 

 

 

Rompendo com o paradigma psiquiátrico e, por conseguinte, com a racionalidade 

médica, trata-se aqui de tomar a existência humana em sua complexidade. E nela, o 

sofrimento psíquico (YASUI, 2006, p. 102). 
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No dia 6 de abril de 2001, passa a vigorar no Brasil a lei nº 10.216 que traça uma 

Política Nacional de Saúde Mental, buscando dar aos sujeitos acometidos pelo transtorno 

mental, direitos e proteção, sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, 

orientação, religião, opção política. Com a lei, são direitos dos sujeitos portadores de 

transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, conforme às suas 

necessidades e toda a multiplicidade. 

A pessoa portadora de transtorno mental passa a ser vista como um sujeito de direitos, 

sendo articulado para atendê-lo um novo modelo de saúde que consiste na Atenção 

Psicossocial, deixando o modelo hospitalocêntrico, manicomialista, para pensar em uma Rede 

de Saúde que possa suprir suas necessidades. 

A rede de Atenção Psicossocial é dividida em centros, que recebem o nome de Centros 

de Assistência Psicossocial (CAPS), sendo que estes se subdividem em CAPS I, CAPS II, 

CAPS III, CAPSad, CAPSad III, CAPSi, cada um com sua finalidade, porte e complexidade. 

Nesse trabalho, cabe destacar o CAPSi, onde são atendidas crianças e adolescentes 

com transtorno mental persistente e grave, e aquelas dependentes de álcool e outras drogas. O 

CAPSi também é um serviço aberto e de caráter comunitário. Sua indicação é para municípios 

com população acima de cento e cinquenta mil habitantes. 

Segundo a Portaria Nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, o CAPSi inclui assistência a 

partir de atividades como atendimento individual, atendimento em grupo, oficinas 

terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento a família do usuário, desenvolvimento de 

atividades comunitárias, desenvolvimentos de ações intersetoriais, ou seja, envolvendo 

educação, justiça e assistência social. 

Os Centros de Assistência Psicossocial (CAPS) têm sido considerado um dos avanços 

significativos na Reforma Psiquiátrica brasileira. A proposta do CAPS, apresenta como 

preocupação central, o sujeito e sua singularidade, sua história, sua cultura e sua vida 

cotidiana, visa a reintegração social por meio do acesso ao trabalho, ao lazer, pelo exercício 

dos direitos civis, bem como pela construção ou reconstrução dos laços comunitários e 

familiares. 

Com isso, há uma mudança no parâmetro assistencial, ocasionando diminuição no 

número de internações e melhoria na qualidade de vida do usuário, que agora é visto como 

sujeito de direitos. Atualmente o funcionamento do CAPS é regulamentado pela Portaria Nº 
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3.088, De 23 de Dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

criada para atender aqueles com transtorno ou sofrimento mental e os comprometidos por 

questões ligadas à dependência do álcool e outras drogas, atendimento esse realizado pelo 

SUS. 

Assim, a RAPS tem por objetivo ampliar a atenção aos usuários de saúde mental, para 

isso é imprescindível a articulação na rede constituída em seu território. O CAPS funciona 

atualmente como coordenador da rede, é a porta de entrada para os serviços de saúde mental, 

ou seja, cabe a equipe do CAPS realizar o acolhimento do usuário e depois, de acordo com a 

demanda, direcionar ao serviço que corresponde as suas necessidades. 

 

 

4 A MEDICALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 

 

 
A medicalização e seus variados ângulos, como o controle dos corpos, hegemonia do 

saber médico, mecanismo de administração e gestão, produção de diagnósticos, patologização 

da vida, estabelecimento do normal e o que seria desviante da norma e a psiquiatrização, nos 

ajudam a compreender o que está implicado no conceito de saúde em interface com a justiça 

e, consequentemente, com as instituições de cumprimento de medidas socioeducativas. 

É de extrema importância pensar o tema da saúde mental no contexto dos jovens em 

conflito com a lei. Como aponta Vicentin (2007), está em vigência um movimento do Poder 

Judiciário para ampliar o tempo de internação de alguns jovens, e a principal ferramenta para 

isso seria a psiquiatrização em conjunto com a saúde mental e os desdobramentos que os 

saberes envolvidos podem gerar. Nesse sentido, é possível 

 

 

“ver o Poder Judiciário solicitar interdição civil de jovens por razões psiquiátricas, 

para poder manter a tutela jurídica indefinida a despeito dos três anos máximos de 

cumprimento de medida de internação.” (Vicentin, 2007, p. 53) 

 

 
 

Assim, refletir sobre o papel da saúde mental e dos saberes “psi” envolvidos nessa 

trama é fundamental. Vicentin (2007) coloca a saúde mental nesse campo de duas maneiras: a 

primeira delas é o direito que os adolescentes têm de ter acesso a saúde e a segunda é um 

modo de gestão, ou seja, um mecanismo de poder e disciplina sobre esses jovens. Diante 
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desses apontamentos e do uso da saúde mental por parte da justiça, com a justificativa de 

defesa social, é necessário pensar sobre a psiquiatrização nesse contexto. 

O discurso jurídico se respalda na gravidade do ato infracional, na reincidência e na 

prevalência do transtorno mental para solicitar avaliações de cunho psiquiátrico, como aponta 

Vicentin (2005). Isso faz com que a ideia de periculosidade retorne, atrelada ao transtorno 

mental, e que o uso de medicamentos para essa população aumente. Desse modo, serão 

destacados três temas, que estão relacionados entre si: a produção de diagnósticos de 

transtornos, a ideia de periculosidade e o uso de medicamentos psicotrópicos. 

Vicentin (2005) aponta que, em São Paulo, entre 1999 e 2001 as questões de saúde  

que apareciam estavam relacionadas a transtornos mentais clássicos como drogadependência, 

surtos psicóticos e deficiências mentais. Entre 2002 e 2004, a questão central passa a ser os 

casos de transtornos de personalidade, caminhando assim,  para novos caminhos diagnósticos 

e terapêuticos. Desse modo, há um crescimento do Transtorno de Personalidade Antissocial – 

TPAS (DSM V, 301.7 [F60.2]), junto com o pedido de avaliação psicológica. 

Esse processo de patologização vai contra o entendimento de responsabilização do 

adolescente (Vicentin, 2007), pois uma vez que o jovem é diagnosticado com TPAS, seus atos 

passam a ser referenciados a sua personalidade “incurável”, perigoso a sociedade, como se 

não houvesse o que fazer com esse jovem. Seria “lavar as mãos” diante desse adolescente, 

diante do papel da instituição de responsabilização e reinserção. Com isso, podemos entender 

que 

 

 

há um setor da juventude que já é matável, há um setor que está fora do contrato 

social agora porque é ineducável. Então, nós vamos construindo um setor que não é 

passível de responsabilização, porque se é incurável, não há do que responsabilizá- 

lo, a não ser prendê-lo, trancá-lo, excluí-lo. (Vicentin, 2007, p. 55) 

 

 

 
Desse modo, é muito palpável as consequências da patologização  e da disseminação 

do TPAS nesse contexto. Reforça uma conduta institucional, de exclusão social, de internação 

e interdição, reforça um contexto punitivo e conduta perigosa. O diagnóstico do TPAS traz 

uma nova dimensão de periculosidade, pois nessa conjuntura o perigo que esse adolescente 
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apresenta tem relação com a sua saúde mental, o que corrobora com o discurso de defesa 

social (Vicentin, 2005). 

Por outro lado, a realização de perícias psiquiátricas para medir o grau de 

periculosidade durante o cumprimento de medida socioeducativa reforça esse processo de 

patologização e a ideia de indivíduo perigoso (Vicentin; Gramkow & Matsumoto, 2010). 

Vale ressaltar o processo de internação de jovens em hospitais psiquiátricos por meio 

de ordem judicial, sendo isso o principal motivo de internação de jovens na maioria dos 

hospitais psiquiátricos (Scisleski; Maraschin & Silva, 2008). Desse modo, para sustentar essas 

ordens judiciais, surge o discurso de defesa de acesso a saúde, que mascara o caráter punitivo 

que essas ações têm. Nesse caso, não seria apenas punitivo, mas sim uma maneira de gerir 

essa adolescência em questão, transformando em dócil e disciplinada. 

A patologização junto com o discurso de defesa a saúde utilizado por muitos juízes 

também mascara o controle da periculosidade. Ou seja, para proteger e garantir acesso aos 

direitos a esses adolescentes, eles são internados em função do tratamento de um transtorno. 

Nesse discurso de defesa a saúde, o controle da periculosidade fica dissimulado. 

Essa maneira de gerir essa população em específico inclui contenção química, isto é, 

uso de medicamentos psicotrópicos dentro das instituições. Esse uso pode ser facilmente 

confundido entre terapia e punição, uma vez que existem tratamentos medicamentosos 

compulsórios. (Vicentin; Gramkow & Matsumoto, 2010). 

De acordo com a Inspeção Nacional às unidades de internação de adolescentes em 

conflito com a lei (Conselho Federal de Psicologia e Comissão Nacional de Direito Humanos, 

2006), cerca de 80% dos adolescentes eram medicados com psicotrópicos no Centro de 

Internação Provisória Carlos Santos, Porto Alegre – RS. Em uma unidade no Distrito Federal, 

uma jovem estava na “cela de castigo” a cinco dias e havia recebido dose de calmante. A 

mesma não sabia qual medicamento foi ministrado, mas que o recebeu pois estava nervosa. 

Diante desses fatos, cabe uma reflexão sobre o uso de medicamento dentro dessas 

instituições. A que servem? A quem servem? Estão a favor da saúde do adolescente? São 

questões potenciais para pensar o que é o processo de medicalização nesse contexto. 
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5 METODOLOGIA 

 

 
Como metodologia, foi realizada inicialmente uma pesquisa documental a partir dos 

prontuários dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação (inciso 

VI, Art. 112, ECA), atendidos no CAPSi. Com esses prontuários, foi possível estabelecer uma 

média de idade, nível de escolaridade, estrutura familiar, nível socioeconômico, uso de 

medicamentos, trajetória pelos serviços de saúde mental, entre outros fatores relevantes. 

Desse modo, segue a ficha de observação dos prontuários: 

1 Idade 

2 Escolaridade 

3 Constituição familiar (com quem mora) 

4 Nível socioeconômico 

5 Uso de medicamentos 

6 Qual o Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

7 Já fez algum tipo de tratamento anterior 

8 Qual o tempo de acompanhamento no CAPSi 

9 Qual o motivo do encaminhamento 

10 Qual o diagnóstico 

 
Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa qualitativa de levantamento, 

com realização de entrevistas semiestruturadas com os profissionais que atendem esses 

adolescentes no CAPSi. Com isso, a partir da análise de discurso, através da metodologia de 

núcleos de significação, compreender o que perpassa esses profissionais e qual relação de 

cuidado os mesmos estabelecem com os adolescentes. A entrevista foi composta segundo o 

roteiro: 

1 Idade 

2 Formação 

3 Tempo de trabalho (total) 

4 Tempo de trabalho no CAPSi 

5 Qual sua visão sobre os adolescentes em conflito com a lei? 

6 Como se dão os encaminhamentos do DEGASE para o CAPSi? 

7 Como se dá o diálogo entre a equipe do CAPSi e a equipe do DEGASE? Há algum 

trabalho em conjunto que visa o cuidado desses jovens? 

8 Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa necessitam de alguma 

abordagem diferenciada aqui no CAPSi? Se sim, quais? 

9 Como é elaborado o PTS dos adolescentes em questão? Qual a direção de cuidado? 
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10 Observou-se, pela análise de prontuários, que a maioria dos adolescentes são 

medicados. Como se dá a gestão do uso dessas medicações pelo CAPSi? Como se deu 

o processo de medicalização? Eles já estavam medicados antes? 

11 Das práticas realizadas com esses adolescentes, o que você considera positivo e que 

contribui para o cuidado em saúde mental desses usuários? E o que você considera 

negativo e que pode vir interferir negativamente no cuidado? 

 

 

A análise de discurso deu-se a partir da metodologia de núcleos de significação, que, 

segundo Aguiar, Soares & Machado (2015) é o processo de apreender as significações perante 

a realidade pesquisada. Como significações, podemos compreender a relação entre sentidos e 

significados constituídos pelo sujeito frente a realidade na qual atua. 

Desse modo, se faz necessário apropriar-se das significações através das relações, 

qualidades, contradições, ou seja, aspectos sociais e históricos que constituem os discursos e 

pensamentos. O procedimento metodológico deve possibilitar ao pesquisador apreender esse 

processo para além do empírico e, assim, permitir-lhe passar da aparência das palavras – 

significados – para sua dimensão concreta – sentidos – (Aguiar et al, 2015). 

Os significados constituem o ponto de partida, entretanto os mesmos são determinados 

histórica e socialmente, então não cabe reduzir a si mesmos. Os significados não ocupam um 

lugar de descrição de palavras e, com isso, se faz necessário um método científico que 

apreende as mediações presentes nos significados, na relação de constituição mútua de 

sentido. É o “trabalho de análise” como primeiro passo, e, posteriormente o de 

“interpretação”, isto é, de síntese dos elementos abstraídos da análise. 

Assim, as três etapas fundamentais de construção da análise: levantamento de pré- 

indicadores, sistematização de indicadores e sistematização dos núcleos de significação. 

Sobre os pré-indicadores: consiste na identificação de palavras que já revelam indícios 

da forma de pensar, sentir e agir do sujeito. Sujeito esse mediado pela história e cultura. Ao 

destacarmos a importância da palavra, referimo-nos não a qualquer palavra, e sim, à unidade 

do pensamento verbal e da fala intelectual, ou seja, à palavra com significado. E nos referimos 

a “trechos de fala compostos por palavras articuladas que compõe um significado” (Aguiar e 

Ozella, 2013, p. 309), desse modo, não se trata de palavras soltas e isoladas. 
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Sobre a sistematização de indicadores: a partir de critérios como similaridade, 

complementaridade e contraposição, a articulação dos pré-indicadores será realizada, ou seja, 

articular as palavras identificadas. 

Sobre a sistematização dos núcleos de significação: um processo em que os 

indicadores são articulados de modo a revelarem de forma mais profunda a realidade 

estudada. Por articular e sintetizar todos os possíveis conteúdos resultantes do processo de 

análise empreendido desde o levantamento dos pré-indicadores, esta é a que mais se distancia 

do empírico e se aproxima da realidade concreta, isto é, dos sentidos que o sujeito constitui 

para a realidade na qual atua. 

 

 

5.1 Questões éticas relacionadas a pesquisa 

 

 
Para a realização desse trabalho, foram tomados todos os cuidados éticos, uma vez que 

a metodologia envolvia pesquisa com seres humanos e informações de um serviço público de 

saúde. A primeira etapa, consistiu em uma reunião no setor de Educação e Saúde na  

Secretária Municipal de Saúde (SMS) do município correspondente. A partir dessa reunião, 

foi assinada pelo Secretário Municipal de Saúde, uma carta de anuência autorizando a 

execução da pesquisa junto ao CAPSi. 

Assim, foi feito o contato com o CAPSi e agendado uma reunião na unidade com a 

equipe técnica, estando presente também a orientadora do projeto. Nessa reunião, foi 

apresentada nossa proposta e todos os esclarecimentos sobre a pesquisa, como aponta a 

Resolução Nº 510, de 07 de Abril de 2016. Assim, o trabalho foi submetido à Plataforma 

Brasil, a fim de ser aprovado pelo Comitê de Ética. 

Após esse momento, foram agendadas as visitas, junto a coordenadora da instituição, 

para a análise de prontuários e, posteriormente, as entrevistas a equipe técnica. Durante tais 

procedimentos, foi garantido o resguardo de informações e proteção a identidade dos 

indivíduos envolvidos, de acordo com a Resolução Nº 510, de 07 de Abril de 2016, Capítulo 

I, Art. 2º. 

Foram assinados termos de Consentimento Livre e Esclarecido para a realização das 

entrevistas, explicando os procedimentos, riscos e desconfortos, benefícios, custos, sigilo e a 



24 
 

 

 

 

liberdade do participante em não participar ou retirar sua autorização em qualquer momento 

da pesquisa, sem danos ao mesmo, em conformidade com a Resolução Nº 510, de 07 de Abril 

de 2016, Capítulo III. 

 

 

6 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

 
A partir da pesquisa documental com os prontuários dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação atendidos no CAPSi, pudemos observar 

um baixo número de adolescentes nessa situação atendidos por esse serviço. Foram analisados 

quatro prontuários ativos, ou seja, de adolescentes que estavam sendo atendidos no momento 

da pesquisa e seis prontuários do arquivo morto, que consistiam em adolescentes que tinham 

passado pela instituição, mas receberam alta ou que foram encaminhados, totalizando dez 

prontuários analisados. Dos prontuários do arquivo morto, apenas seis foram observados pois 

eram os que continham outras informações além do nome e idade. 

Os dados foram tomados a partir da Ficha de Observação dos Prontuários, elaborada 

previamente a pesquisa. Contudo, com a entrada em campo e o encontro com a realidade, 

algumas informações não puderam ser preenchidas, assim como surgiram novas informações 

e questões a serem analisadas. 

Desse modo, foi possível analisar que, dos dez prontuários observados, a média de 

idade é de 17 anos e todos eram do sexo masculino, compreensível, uma vez que os mesmos 

chegam ao CAPSi encaminhados da unidade de internação do DEGASE que atende, na 

região, adolescentes do sexo masculino. A escolaridade dos adolescentes em questão varia do 

2º ano até o 6º ano do ensino fundamental. O nível socioeconômico e constituição  familiar 

não aparecem nos prontuários, exceto algumas observações de com quem o adolescente mora. 

Nesses casos, foram 3 adolescentes, sendo que um morava com a mãe, outro com os avós e o 

terceiro com a mãe e a irmã. Não consta nos registros dos prontuários a questão étnica, ou 

seja, qual a cor/raça desses adolescentes. 

Com a leitura dos prontuários, foi possível saber o motivo pelo qual 6 adolescentes 

cumpriam medida. Os motivos eram: tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de armas. 
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Todos os adolescentes atendidos atualmente no CAPSi fazem parte de um Grupo 

Terapêutico que, segundo as anotações nos prontuários, é realizado pela psiquiatra da 

unidade. Nesses grupos, os adolescentes permanecem algemados uns aos outros enquanto são 

atendidos. Os mesmos são levados até a unidade pelos agentes do DEGASE. 

A respeito do uso de medicamentos, 90% dos prontuários constava a medicação que o 

adolescente estava tomando. Os medicamentos eram prescritos e reavaliados pela psiquiatra 

do CAPSi, assim como o acompanhamento no Grupo Terapêutico. Os medicamentos 

prescritos eram: Neozine, Diazepam, Carbamazepina, Fluoxetina, Rivotril. As dosagens dos 

medicamentos variavam de acordo com o caso. 

Outro fator importante é que nos prontuários o motivo dos encaminhamentos para o 

CAPSi não era claro, nem por meio da folha de rosto do prontuário, nem através  das 

anotações sobre o caso. Assim como, nenhum dos prontuários continham diagnósticos, 

entretanto todos estavam medicados. 

Vale destacar que não consta nos prontuários qual era o Projeto Terapêutico Singular 

dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no CAPSi. Os mesmos 

frequentam o Grupo Terapêutico, que tem frequência semanal e era realizado pela psiquiatra 

da unidade. Sendo assim, de acordo com os prontuários, não havia como saber se tais 

adolescentes participavam de outras atividades relatadas para além do Grupo Terapêutico. 

A partir da leitura dos prontuários foi possível identificar algumas queixas dos 

adolescentes, como, por exemplo, insônia, angústia, tristeza e irritabilidade. 

 

 

6.1 Questões suscitadas a partir da análise de prontuários 

 

 
Como levantado anteriormente, a interface entre justiça e saúde mental é fundamental 

para pensarmos a relação entre os adolescentes que estão em cumprimento de medida de 

internação no DEGASE e sendo acompanhados pelo CAPSi. Nesse contexto, é primordial a 

Reforma Psiquiátrica e suas contribuições para as práticas nos dias de hoje, considerando o 

cuidado e garantia de direitos para os adolescentes em medida socioeducativa. 

A Reforma Psiquiátrica rompe com o modelo psiquiátrico tradicional e produz o 

movimento de compreensão da doença mental em sua complexidade, não se restringindo mais 
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ao corpo biológico. Com isso, luta para desconstruir práticas e ideologias da psiquiatria 

clássica, assim como suas dicotomias entre saúde/doença e normal/patológico. (YASUI, S. 

2006) 

No dia 6 de abril de 2001, passa a vigorar no Brasil a lei nº 10.216 que traça uma 

Política Nacional De Saúde Mental, garantindo aos sujeitos acometidos pelo transtorno 

mental, direitos e proteção. Desse modo, o CAPSi torna-se um serviço estratégico e 

substitutivo a lógica manicomial, que busca ordenar um trabalho em rede, intersetorial, 

integrado com outros serviços. 

Nesse sentido, ao pensarmos a dinâmica entre o CAPSi e os adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa, devemos pensar em práticas integradas, isto é, não 

reproduzir práticas que remetem ao modelo hospitalocêntrico e a lógica manicomial. Desse 

modo, é possível questionar, a partir da análise dos prontuários, que os adolescentes dentro do 

CAPSi aparentam não serem incorporados ao serviço numa perspectiva mais ampla de saúde 

mental, apenas havendo a menção do Grupo Terapêutico semanal. 

Não aparece nos prontuários um Projeto Terapêutico Singular, e não há registro de 

integração e diálogo entre serviço de saúde mental e a unidade de medida socioeducativa, 

deixando, assim, um questionamento sobre a articulação desses serviços em rede. Outro fator 

que merece destaque é o fato de 90% dos adolescentes serem medicados, sendo que em 

nenhum prontuário consta o diagnóstico. Por esse ângulo, a prática exercida nesse segmento 

entre saúde mental e justiça, parece de cunho ambulatorial. Não é explícita uma prática em 

rede e que prioriza o indivíduo e sua singularidade. 

Ao pensarmos sobre a prescrição de medicação aos adolescentes em conflito com a lei, 

considerando a porcentagem dos adolescentes medicados no CAPSi, é necessário pensar a 

saúde mental nesse campo de duas maneiras, como coloca Vicentin (2007): a primeira delas é 

o direito que os adolescentes têm de ter acesso a saúde e a segunda é um modo de gestão, ou 

seja, um mecanismo de poder e disciplina sobre esses jovens. Com isso, surgem diversos 

questionamentos sobre o sentido dessa medicação, sendo o principal: a favor de quem/que o 

uso de medicação se faz presente? 

Desse modo, como se produz os encaminhamentos da unidade de medida 

socioeducativa para uma unidade de saúde mental? A partir dos prontuários não foi possível 
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observar esse ponto, uma vez que não constava informações sobre o motivo específico dos 

encaminhamentos. 

Sendo assim, o que embasa esses encaminhamentos? De acordo com Vicentin (2005), 

o discurso jurídico se respalda na gravidade do ato infracional, na reincidência e na 

prevalência do transtorno mental para solicitar avaliações de cunho psiquiátrico. Isso faz com 

que a ideia de periculosidade retorne, atrelada ao transtorno mental, e que o uso de 

medicamentos para essa população aumente. Nesse sentido, é válido trazer o pensamento de 

Foucault (1979/2010): a medicalização é um mecanismo de controle, poder e gestão dos 

corpos por parte do Estado, a partir de um saber médico. 

Com isso, a questão dos medicamentos pode ser relacionada à ideia de individuo 

perigoso, como forma de gestão e disciplina da adolescência em ato infracional. Essa maneira 

de gerir essa população em específico inclui contenção química, isto é, uso de medicamentos 

psicotrópicos dentro das instituições. Esse uso pode ser facilmente confundido entre terapia e 

punição, uma vez que existem tratamentos medicamentosos compulsórios. (Vicentin; 

Gramkow & Matsumoto, 2010). 

É imprescindível destacar o fato, relatado nos prontuários, que os adolescentes 

permanecem algemados uns aos outros durante o atendimento. Isso pode indicar uma 

primazia da lógica de segurança, deixando em segundo plano a lógica do cuidado. Desse 

modo, nos cabe refletir sobre quem são esses adolescentes para o serviço: “Menores 

infratores” ou adolescentes de direito que necessitam de cuidado? 

As algemas passam na frente do discurso subjetivo, as algemas “falam” pelos 

adolescentes: falam sobre o seu lugar social, falam sob a lógica policial e não do cuidado, 

falam sobre a trajetória de negação de direitos básicos. 

A partir da análise dos prontuários e das reflexões feitas até aqui, podemos começar a 

pensar quem são esses adolescentes a partir do ponto de vista da instituição e dos 

profissionais. Nos registros dos prontuários, são poucas as informações e detalhes sobre  a 

vida desses usuários do serviço. É possível observar que os prontuários desses jovens são 

tomados pelo contexto da medida socioeducativa, ou seja, são tomados pelo ato infracional 

que cometeram. 
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Existe uma escassez de informações sobre o histórico dos adolescentes, não consta 

informações sobre tratamentos anteriores, nível socioeconômico, raça/cor, constituição 

familiar, até mesmo as informações sobre escolaridade são insuficientes. Nesse sentido, como 

é pensado o histórico de vivências desses jovens? Como é pensado o contexto social? Como é 

pensado o território em que está inserido? Com isso, como esses adolescentes são vistos na 

unidade do CAPSi? Quem são esses adolescentes que estão dentro da unidade? 

Apesar dessa escassez de informações sobre raça/etnia e nível socioeconômico, é 

possível nos remetermos ao panorama estadual e nacional para saber qual a “imagem” desses 

adolescentes. Segundo um levantamento realizado em 2013 pelo Ministério dos Direitos 

Humanos, 57,41% dos adolescentes que estavam em instituição de privação e restrição de 

liberdade no Brasil eram pardos/pretos e a média de idade corresponde a 16,7 anos (Oliveira, 

2017). 

Considerando o Estado do Rio de Janeiro e suas instituições de internação, é possível 

observar que a situação de trabalho desses jovens se configura pelo subemprego, onde 31% já 

trabalhou em atividades como lava carro, manicure, vendedor ambulante. Outro fator 

importante é a composição familiar, onde aproximadamente 18% dos jovens já tinham filhos. 

Dos jovens que estavam internados, 51% não recebiam nenhuma visita, demonstrando assim 

um distanciamento familiar e social (Oliveira, M. B.; Assis, S. G; 1999). 

É fundamental, portanto, considerar e analisar o histórico de exclusão e desigualdade 

social desses jovens em conflito com a lei. Muitos desses jovens estão suscetíveis a um 

ambiente violento, de constante conflito entre tráfico e polícia. De acordo com Oliveira e 

Assis (1999), a estrutura das instituições de cumprimento de medida socioeducativa não 

propicia uma ressocialização desses jovens, uma vez que quando saem da instituição os 

mesmos se veem na rua, desamparados, sem escolaridade ou profissionalização necessárias 

para o mercado, sem documentos e carregam consigo uma enorme estigmatização devido a 

passagem pela unidade. 

É preciso estar atento e em constante luta para que essas instituições não perpetuem 

mecanismos de exclusão, segregação e estigmatização da juventude, principalmente da 

juventude negra e pobre. Segundo Cruz-Neto e Minayo (1994, apud Oliveira, M. B.; Assis, S. 

G; 1999, p. 842), “pobres são as principais vítimas deste processo, porque fazem parte de um 
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processo de aniquilamento, de exclusão e de eliminação de grupos socioeconômicos e 

culturais considerados “marginais”, “supérfluos” e “perigosos”. 

 
 

6.2 Entrevista com profissionais da equipe técnica do CAPSi 

 

 
Conforme explicitado na metodologia, as entrevistas com os profissionais do CAPSi 

compõem a segunda etapa da pesquisa. Desse modo, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com duas profissionais da instituição: uma psicóloga e uma psiquiatra. 

A psicóloga tem 34 anos de idade, 11 anos exercendo a profissão e 7 anos de trabalho 

no CAPSi. Já a psiquiatra tem 33 anos de idade, 10 anos exercendo a profissão e 10 meses de 

trabalho no CAPSi. As entrevistas duraram, em média, 20 minutos cada. 

A análise desse material se dará a partir da metodologia de núcleos de significações. 

Para isso, diante das falas apresentadas, foram elencados pré-indicadores e indicadores, 

sinalizando as falas da psicóloga e da psiquiatra. Como resultado, foram elencados os núcleos 

de significações. 

A partir dos indicadores e pré-indicadores a seguir, podemos nomear essa seção como: 

 

 
6.2.1 Núcleo 1: A imagem dos adolescentes do DEGASE 
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“Como psicóloga do caps, eu os vejo como 

qualquer adolescente que esteja precisando do 

auxílio da gente.” 

“A minha visão é que eles estão muito 

descompromissados, em todos os sentidos. 

Eles não estão tendo o compromisso assim, 

por exemplo, eles estão cumprindo medida 

socioeducativa, mas nenhum deles quando 

entrevistados, ouvidos, questionados 

demonstram arrependimento pelo que 

aconteceu e não demonstram, também, 

iniciativa de sair daquilo ali.” 



30 
 

 

 

 

P
ré

-I
n

d
ic

ad
o

re
s 

“...a gente vê esses meninos sob o ponto de 

vista de que eles precisam realmente pagar 

pelo que fizeram, precisam cumprir o que é 

necessário que eles cumpram perante a lei, 

porque existe uma lei que está acima da gente. 

Mas, que eles são vítimas de uma série de 

situações sociais” 

“...a gente se organiza para de 9h as 10h 

receber esses meninos, então nesse horário a 

gente não marca ninguém, para não expor  

eles, porque eles chegam algemados. Então, 

por conta da exposição deles, porque todo 

mundo ali fora fica observando, fica 

reparando, nesse horário que eles estão aqui a 

gente não marca ninguém.” 

“A minha visão é que eles estão muito 

descompromissados, em todos os sentidos. 

Eles não estão tendo o compromisso assim, 

por exemplo, eles estão cumprindo medida 

socioeducativa, mas nenhum deles quando 

entrevistados, ouvidos, questionados 

demonstram arrependimento pelo que 

aconteceu e não demonstram, também, 

iniciativa de sair daquilo ali.” 

“...todas as angustias deles estão relacionadas 

ao processo de encarceramento, por estarem 

afastados do movimento do crime, e eles não 

tem o compromisso de querer fazer diferente 

fora dali.” 

“No dia que a gente vai fazer o atendimento 

do degase a gente não coloca outros 

atendimentos, de grupo, a gente não traz as 

crianças, porque os agentes vêm armados, eles 

vêm algemados, então, para que a gente não 

cause impacto nas outras crianças, e também 

coloque em risco uma possível tentativa de 

fuga, de resgate, essas coisas, o atendimento 

deles é separado.” 
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Quem são os meninos do DEGASE na visão da equipe do CAPSi? São iguais ou 

diferentes? 

 

 

Nesse núcleo, baseado nas falas das entrevistadas sobre os meninos do DEGASE, é 

possível perceber a imagem que a sociedade tem dos mesmos, imagem essa, construída 

através de diversos fatores, como classe social, questão racial, escolaridade, vulnerabilidade 

social, entre outros. 

Com base nos dados, é possível perceber uma divergência de pensamento de uma 

profissional para a outra, dentro da mesma instituição de saúde. Nesse núcleo, há contradições 

que podem ser percebidas na comparação de falas das duas entrevistadas e, também, é 

possível dizer que se apresenta uma visão que se distancia da perspectiva do cuidado integral 

em saúde mental. Tal visão se aproxima de um aspecto moral e que culpabiliza o sujeito. 

Nesse sentido, nos remetemos ao pensamento da década de 1950 e 1960, em que 

comportamentos desviantes da norma são caracterizados como transtorno médico e passíveis 
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do movimento de medicalização. O desvio da norma poderia ser visto como um erro moral e 

de responsabilidade do sujeito e, ao entrar em cena, a medicina transforma esse fato em 

doença (Zorzanelli et. al 2013). 

Com isso, ao analisar as falas expostas, é possível observar situações correlatas ao que 

foi descrito por Zorzanelli (2013), favorecendo uma perspectiva de controle e gestão dos 

corpos, a partir dos saberes da medicina. 

Outro ponto que vale ressaltar nesse núcleo é a segregação entre os adolescentes do 

DEGASE e os demais adolescentes e crianças atendidas na instituição. O atendimento aos 

adolescentes do DEGASE é realizado em um horário em que não é agendado nenhum outro 

atendimento. O discurso que embasa tal movimento, se apoia na segurança: do local, das 

outras crianças e dos próprios meninos, ressaltando a questão da exposição dos mesmos. 

Contudo, essa prática parece reforçar a ideia de indivíduo perigoso, reforçar práticas e 

discursos de que esses adolescentes precisam ser contidos, precisam se tornar dóceis, corpos a 

serem controlados, o que corrobora com o uso de medicação nesse contexto. Nesse sentido, o 

acolhimento, escuta livre de julgamentos morais, o trabalho com foco no indivíduo e sua 

singularidade, como aponta a RAPS (2011), deixa de ser a conduta principal. 

Essa segregação vai de encontro com a proposta de práticas integradas, pois é possível 

observar, a partir dessa segregação, uma similaridade as práticas de exclusão e, 

consequentemente, uma estigmatização dessa juventude. (Oliveira, M. B.; Assis, S. G; 1999). 

É preciso refletir se esses adolescentes são vistos, no discurso e na prática, como um 

usuário como qualquer outro. É importante destacar, como aparece na fala acima, uma 

consideração pelas questões sociais que atravessam essas pessoas. Nesse sentido, é de suma 

importância pensar o sujeito a partir da sua história e cultura. Segundo Silvio Yasui (2006), é 

preciso olhar para a existência humana através da singularidade, da subjetividade, que se 

constitui na relação com a família, com o meio social, cultural, entre outros, e por esse 

caminho compreender o sofrimento psíquico. 

 

 

6.2.2 Núcleo 2: Relações institucionais 
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“...teoricamente no DEGASE eles têm uma 

equipe de saúde mental lá dentro, 

teoricamente, porque na verdade, não tem. 

Porque se tivesse eles poderiam ter esse 

acompanhamento lá dentro.” 

“Porque qualquer evento que tenha no 

DEGASE, na quinta feira, pode ser dentista, 

médico de pereba, qualquer coisa, eles vão 

para outra coisa, mas não vem aqui.” 

“...teoricamente era para o DEGASE ter um 

profissional psiquiatra lá dentro, mas não tem. 

Eles tinham, mas não tem. E isso faz com que 

eles acabem tendo que vir para cá.” 

“O Marcelo. Ele é psicólogo do DEGASE, 

que faz essa ponte entre DEGASE e CAPSi, e 

ele também frequenta o grupo terapêutico 

aqui, quando ele existe.” 

“A gente sempre tem problema com o 

DEGASE, em relação a eles trazerem esses 

meninos para gente, por conta de carro deles 

para trazer, as agendas estavam ficando 

sempre com falta, porque eles não vinham.” 

“Esse que é o problema, porque eles não vêm, 

por causa dessas questões burocráticas do 

trabalho deles lá no DEGASE.” 

“A gente não consegue manter um diálogo, 

porque nunca são as mesmas pessoas que 

estão lá.” 

“Então assim, hoje a gente não consegue um 

diálogo, hoje o nosso vinculo acaba sendo 

muito o Marcelo, que é o psicólogo que vem 

(...) e o vínculo com ele é fácil, mas lá dentro  

é difícil” 

“A gente realmente acha que o certo é eles 

terem essa equipe de saúde mental lá dentro, 

para dar o suporte durante o confinamento. 

Ou, então, que seja no território, na atenção 

básica. Acho que eles não tinham que vir para 

um CAPSi para serem atendidos.” 

“A equipe de saúde mental, ali dentro, que 

teria que dar esse suporte, que é um suporte 

contínuo. Aí, seria um trabalho contínuo com 

esses meninos, que está relacionado com a 

questão do confinamento, com a presença 

daquelas pessoas ali, da maneira do próprio 

sistema se organiza e como acontecem as 

coisas ali dentro.” 

In
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Relação entre as instituições DEGASE e CAPSi 
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Nesse núcleo, serão abordadas as nuances da relação entre a instituição socioeducativa 

(DEGASE) e a instituição de saúde mental (CAPSi) e que, consequentemente, atravessa o 

cuidado dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa e que frequentam o CAPSi. 

Através do que foi exposto pelas profissionais, é possível perceber uma relação em  

que não existe muito diálogo entre as instituições, embora, as duas profissionais, falaram 

sobre o psicólogo do DEGASE. Esse psicólogo, que vou chamar de Marcelo, afim de  

respeitar a privacidade do profissional citado, frequenta os grupos terapêuticos que acontecem 

no CAPSi com os adolescentes. Ambas profissionais citaram o mesmo como sendo alguém 

que fornece um panorama de dentro do DEGASE, que favorece um possível diálogo 

Diante disso, ainda existe uma precariedade de diálogo, então determinados aspectos 

práticos que envolvem o cuidado dos adolescentes ficam muito prejudicados, como, por 

exemplo, a locomoção dos adolescentes até o CAPSi nos horários marcados. Logo, é 

perceptível que a burocracia institucional atrapalha na oferta de cuidado. 

Ambas as profissionais citam a falta de uma equipe de saúde mental do DEGASE, e 

sinalizam que se a mesma existisse, os adolescentes não precisariam ir até o CAPSi. Há, 

também, a fala sobre o interesse do cuidado mental ser realizado no território, e evitar a ida 

dos adolescentes para o CAPSi. 

Importante pensar que os dois posicionamentos são coerentes. Uma equipe de saúde 

mental no DEGASE conseguiria observar mais de perto, estar presente no cotidiano dos 

adolescentes e promover um cuidado contínuo, elaborando diferentes estratégias de cuidado, 

uma vez que estaria inserido na instituição. Porém, é interessante refletir outro aspecto desse 

posicionamento, afinal, se houvesse uma equipe de saúde mental no DEGASE, não seria 

necessário a ida dos adolescentes ao CAPSi. O que poderia denotar um tipo de cuidado em 

saúde mental que se desse sob a garantia do adolescente não ultrapassar os limites da 

instituição de medida socioeducativa, ou seja, de transitar e frequentar outros dispositivos do 

território. Tal questionamento pode encontrar ressonância, por exemplo, com elementos vistos 

no Núcleo 1, em que os adolescentes que cumprem medida socioeducativa têm um tratamento 

diferente, de segregação, no CAPSi. Outro levantamento pertinente a partir dessa visão, é que 

se houvesse uma equipe de saúde mental no DEGASE, os adolescentes estariam 

completamente confinados nessa instituição, então, será que os profissionais do CAPSi 



34 
 

 

 

 

acreditam que existe a possibilidade de promover saúde mental diante de uma instituição 

total? 

Como apontado por Oliveira e Assis (1999), a estrutura das instituições não propicia 

uma ressocialização desses jovens, uma vez que quando saem da instituição os mesmos se 

veem desamparados. Dessa forma é preciso pensar em maneiras de acolher esses adolescentes 

após saírem, assim como propiciar estrutura a nível escolar, familiar, profissionalizante, de 

saúde e assistência social para que o mesmo consiga se (re)estabelecer na sociedade. 

Na entrevista, a psicóloga destaca que uma das importâncias do acolhimento e da 

construção de vínculo é fazer com que o adolescente procure o CAPSi após sair do DEGASE, 

fazer com que o vínculo permaneça e o mesmo não se sinta desamparado e tenho um local 

onde pode procurar quando necessite. Tal fala, destaca a importância de apoiar esses 

adolescentes a longo prazo. 

Nesse sentido, as instituições e suas equipes, visando a melhor maneira de promover o 

cuidado aos adolescentes, deveriam elaborar estratégias que funcionassem melhor, de acordo 

com a demanda de cada unidade. É possível perceber, através das entrevistas, que o CAPSi 

atribui muito ao DEGASE o não funcionamento do acordado entre eles e, no meio disso, os 

prejudicados são os adolescentes. 

 

 
6.2.3 Núcleo 3: O sofrimento psíquico. 
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“Normalmente eles encaminham meninos que 

falam de se matar lá dentro, que na grande 

maioria acaba sendo por conta do confinamento 

mesmo.” 

“Eles chegam, e, a grande maioria deles, falam 

da questão do sono, então a grande maioria 

toma medicação baseado nisso.” 

“... o fato do menino vir aqui, ele fica lá tão na 

defensiva, então é muito legal quando eles vêm, 

e a gente consegue ver que eles se sentem 

acolhidos, a gente consegue mostrar para eles 

que o nosso trabalho é desvinculado do 

trabalho da justiça.” 

“A gente começou a conversar sobre 

encarceramento, sobre consequências, sobre 

atitudes e isso acabou fluindo melhor. Eles 

ficaram mais à vontade, mais confortáveis.” 

“A ideia de criar esse grupo terapêutico, com 

essa visão multidisciplinar, seria, justamente, 

a gente tentar não medicalizar tanto e tentar 

trabalhar a questão da angústia, do 

sofrimento, do comportamento, através do 

grupo de terapia, e a gente tem conseguido.” 
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“E são atendimento difíceis de serem feitos, 

porque são meninos com envolvimento com o 

tráfico, normalmente, muito grande, então são 

meninos que se abrem muito pouco. Você 

consegue acessar o real sofrimento deles muito 

pouco. Eles acabam sempre falando muito da 

questão do confinamento” 

“A gente tem medicado muito pouco esses 

meninos, as vezes toma uma medicação para 

o sono, alguma coisa nesse sentido.” 

“... eles conseguem falar mais abertamente 

sobre as questões deles, conseguem trazer 

melhor a questão do sofrimento, das opções, 

das faltas de opções, enfim, eles conseguem 

falar melhor do que lá dentro, que eles  estão 

o tempo todo sendo vigiados” 
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O sofrimento, por parte dos adolescentes, gerado pelo processo de internação 

 
 

É de extrema importância pensar o tema da saúde mental no contexto que envolve os 

jovens em conflito com a lei, afinal, o ambiente de internação é disparador de diversas 

questões que geram o sofrimento psíquico. 

O sofrimento psíquico fica claro ao analisar as falas das profissionais de saúde mental, 

que percebem nesses meninos necessidades de cuidado, escuta e acolhimento. Nesse sentido, 

é fundamental refletir sobre como esses cuidados são ofertados a esses adolescentes, para que, 

de fato, seja acolhedor, promotor de saúde e desvinculado da questão judicial e moral. 

A proposta do CAPS em geral  apresenta,  como  preocupação  central,  o  sujeito  e 

sua singularidade, sua história, sua cultura e sua vida cotidiana, visa a reintegração social por 

meio  do  acesso  ao  trabalho,  ao  lazer,  pelo  exercício   dos  direitos  civis,   bem  como  

pela construção ou reconstrução dos laços comunitários e familiares, segundo a Portaria Nº 

336, de 19 de fevereiro de 2002. Atualmente o funcionamento do CAPS é regulamentado pela 

Portaria Nº 3.088, De 23 de Dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS). 

A RAPS tem por objetivo ampliar a atenção aos usuários de saúde mental, para isso é 

imprescindível a articulação na rede constituída em seu território. Nesse sentido, promover 

cuidado para os adolescentes em conflito com a lei, não deve ser um movimento apenas do 

CAPSi. Para que, de fato, seja eficaz, é necessário a articulação de diversos dispositivos,  

como Atenção Básica, Assistência Social e DEGASE, presentes no território. 
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Considerando o CAPSi em questão e suas atuações, é de suma importância dar voz ao 

sofrimento desses meninos, seja ele gerado pelo  processo de internação ou por outras 

questões. É importante destacar o papel da medicação nesse contexto. Medicações são 

ministradas para lidar com questões relacionada ao sono, mas seria o sono a válvula de escape 

para outras situações? Por isso, se faz importante o diálogo e cuidado integral, não visando 

apenas a prescrição de medicação. 

Além disso, há que se indagar sobre as possibilidades de intervenções 

interinstitucionais, num movimento de rede mesmo, de modo a articular ações, estudos de 

casos, processos de matriciamento e de trabalho conjunto entre o serviço CAPSi e a unidade 

do DEGASE em questão. 

 

 

6.2.4 Núcleo 4: Promoção de cuidado em saúde mental 
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“Mas eles vêm uma vez só, e eles são meninos 

que a gente não consegue realmente estabelecer 

um PTS, porque a gente não consegue fazer 

esses meninos virem.” 

“E eles vêm e ficam algemados o tempo inteiro, 

então, assim é muito difícil.” 

“Vêm vários agentes. Vêm dois meninos e vêm 

quatro agentes. Eles ficam na porta, a gente 

entra e eles ficam na porta. Então assim, o (ato 

de) circular no CAPSi não acontece.” 

“A gente trabalha com acolhimento imediato 

ali, a gente acolhe, para ele poder confiar, para 

ele poder saber que a gente está aqui para 

ajudar, na tentativa de, de repente, criar um 

vínculo com esse menino, para quando ele sair, 

ele saber que tem um lugar onde ele pode 

procurar.” 

“...eles chegam algemados...” 

“...para a gente tentar trabalhar a 

dependência química, que era a proposta 

inicial do grupo, dependência química. Só 

que também é uma coisa que eles acham 

maconha natural” 

“Então, a dinâmica do grupo terapêutico 

seria trabalhar, tanto a responsabilização, a 

nível de saúde mesmo, pelas atitudes, quanto 

a responsabilização pela questão 

comportamental, então essa seria a nossa 

dinâmica. A princípio seria só trabalhar 

comportamento AD, mas a gente percebeu 

que se a gente ficasse batendo nisso, além 

deles ficarem desinteressados, eles não 

estariam trabalhando as angustias deles.” 
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“O fato de que a nossa abordagem é mais 

acolhedora, que no fim das contas, acaba sendo 

o que o menino está precisando muito, as vezes 

você conseguir parar para ouvir sem crítica,  

sem julgamento, sem olhar ele como “menino 

bandido”, isso aí, já faz toda diferença para a 

terapêutica desse menino.” 

“...a gente deixa muito claro que eles estão 

aqui por uma questão de saúde, e não uma 

questão de lei, de polícia. Então eu acho que 

aqui, eles se sentem mais confortáveis para 

falar, são mais sinceros em relação as 

questões.” 
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Os aspectos que giram em torno do cuidado ofertado a esses adolescentes e Atenção 

Psicossocial 

 

 

De acordo com o que foi dito pelas profissionais, os adolescentes que chegam ao 

CAPSi são acolhidos, inseridos no serviço, e tem um espaço onde podem ser escutados. O 

Grupo Terapêutico, além de outras funções, trabalha as angústias e o sofrimento psíquico 

disparado pela internação. Nesse sentido, existe um cuidado e promoção de saúde aos jovens, 

porém, é necessário estar em constante reflexão sobre as práticas realizadas nesse contexto. 

Segundo Vicentin (2007), está em vigência um movimento do Poder Judiciário para 

ampliar o tempo de internação de alguns jovens, desconsiderando o tempo máximo de três 

anos previsto no ECA, e a principal ferramenta para isso seria a psiquiatrização, em conjunto 

com a saúde mental e, consequentemente, os desdobramentos que esses saberes podem gerar. 

A autora coloca a saúde mental, no âmbito dos adolescentes em conflito com a lei, de duas 

maneiras: a primeira delas é o direito que os adolescentes têm de ter acesso a saúde e, a 

segunda, é um modo de gestão, ou seja, um mecanismo de poder e disciplina sobre esses 

jovens. 

Diante desses apontamentos, e do uso da saúde mental por parte da justiça, com a 

justificativa de defesa social, é necessário refletir sobre que tipo de saúde mental está sendo 

ofertado. Nesse sentido, a saúde mental não pode se tornar um artifício da justiça, utilizando- 

se de suas ferramentas para outros propósitos que não o cuidado. É necessário estar atento ao 

discurso de defesa de acesso a saúde, que mascara o caráter punitivo que essas ações têm. 

Nesse caso, não seria apenas punitivo, mas sim uma maneira de gerir essa adolescência em 

questão, transformando em dócil e disciplinada (Scisleski; Maraschin & Silva, 2008). 
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Considerando esse panorama, é essencial levantar uma questão sobre o fato dos 

adolescentes chegarem a uma unidade de saúde algemados, e assim permanecerem durante o 

atendimento. No discurso das profissionais, há a fala de que o CAPSi não faz papel de polícia, 

mas existe uma contradição, uma vez que os adolescentes chegam algemados. As algemas 

estão a serviço do cuidado em saúde? Dificilmente. É inconcebível a ideia de que existe 

alguma possibilidade de elaborar um cuidado diante de uma pessoa algemada. É inconcebível 

a ideia de “individuo perigoso” ainda estar presente em dispositivos de saúde mental. É 

inconcebível as algemas chegarem antes do discurso do adolescente. Nesse aspecto, nesse 

“simples” ato, não há como desvincular o CAPSi de práticas policialescas. 

Nesse sentido, ao gerar diagnósticos e receitar medicamentos psicotrópicos, ao acolher 

esses jovens, é imprescindível pensar em uma Rede de Saúde para ofertar o cuidado 

necessário, pensar o contexto social e cultural que o adolescente está inserido, pensar em 

ações intersetoriais, relacionando assistência social e educação, por exemplo. A relação de 

cuidado não pode se estabelecer a partir de um ponto de vista judicial, pois existe o risco de 

que as práticas exercidas não estejam a favor da liberdade e do cuidado. 

 

 

6.2.5 Núcleo 5: Aspectos que contribuem para o cuidado no CAPSi. 
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“Pergunta: o que você considera que contribui, 

aqui no CAPSi, para o cuidado em saúde 

mental desses adolescentes? 

Resposta: da maneira como é feito, acho que 

quase nada.” 

“O fato de que você acolhe. Porque a equipe de 

saúde mental de um regime fechado não é 

acolhedora.” 

“Então, o que tem de positivo eu acho que é 

isso, o fato de que a nossa abordagem é mais 

acolhedora.” 

“Tirar eles deste ambiente de confinamento, 

é uma coisa que eles sempre falam, que vir 

aqui é muito legal porque sai de lá. E 

conseguir trazer para eles que a gente aqui 

não é polícia, a gente aqui é saúde.” 

“...contribui para que eles realmente 

trabalhem as angústias.” 

“...o grupo terapêutico que ficou dos 

meninos, durante um período, foram 4 

meninos que ficaram bem, que conseguiram 

conversar bem, trazer bem as questões. Mas 

tem um mês que eles não vêm, faz um mês 

que eles não aparecem.” 
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“Então assim, claro que a gente consegue fazer 

um trabalho legal com eles, mas não do jeito 

que deveria ser, porque a gente não consegue 

dar continuidade a esse trabalho. Então, eu digo 

que não surge quase efeito nenhum, por causa 

disso, porque não é um trabalho contínuo para 

poder gerar um resultado” 

“...é muito pesado o que esses meninos 

vivenciam ali dentro. Mas, aqui fora, enquanto 

CAPS, que eles vêm só de vez em quando, a 

gente não vai conseguir acessar isso 

suficientemente, não tem jeito. Então nosso 

trabalho acaba sendo acolhimento, nas 

pouquíssimas vezes que eles conseguem vir.” 
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A percepção da equipe sobre as contribuições do CAPSi para o cuidado em saúde 

mental desses adolescentes 

 

 

A partir das rupturas e novos paradigmas trazidos pela Reforma Psiquiátrica, foi 

necessário desconstruir conceitos como saúde e doença, normal e patológico, de acordo com 

segundo Silvio Yasui (2006). Desse modo, é necessário pensar outras formas de promover 

cuidado, assim como novas instituições e políticas, e esse é um dos objetivos da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS). 

Com isso, o CAPSi inclui assistência a partir de atividades como atendimento 

individual, atendimento em grupo, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento a 

família do usuário, desenvolvimento de atividades comunitárias, desenvolvimentos de ações 

intersetoriais, ou seja, envolvendo educação, justiça e assistência social, de acordo com a 

Portaria Nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Nesse sentido, existe o foco no sujeito, na sua 

vivência, suas experiências de mundo e, então, é pensado um cuidado singular. 

Nesse sentido, é possível observar, a partir dos dados coletados, contradições no modo 

como a assistência aos adolescentes em conflito com a lei é realizada no CAPSi. Uma das 

profissionais acredita que a prática seja defasada, pois a equipe do CAPSi não consegue 

acessar as questões dos adolescentes, uma vez que os atendimentos são realizados uma vez 

por semana, e existem as faltas, assim não tem muita continuidade. 
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Ambas as profissionais apontam o fato do acolhimento ser positivo, o fato de não se 

tratar de uma instituição da justiça, faz com que os adolescentes se sintam mais à vontade. 

Nesse sentido, de acordo com as falas das profissionais, é possível dizer que o CAPSi cumpre 

um dos seus objetivos, que é a acolhida, uma vez que o acolhimento é fundamental para 

iniciar qualquer tipo de cuidado. 

Importante mencionar que os CAPS devem funcionar atualmente como coordenadores 

da rede, portas de entrada para os serviços de saúde mental, ou seja, cabem a essas equipes 

realizarem o acolhimento e depois, de acordo com a demanda e se necessário,  direcionarem 

ao serviço que correspondem às suas necessidades, como aponta a Portaria Nº 3.088, De 23  

de Dezembro de 2011. Então, é possível observar um descompasso no trabalho em rede, tanto 

entre CAPSi e DEGASE, quanto a respeitos dos outros dispositivos, como de saúde e 

assistência social. 

 

 

6.2.6 Núcleo 6: Medicalização 
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“Pergunta: como se dá a gestão dessa 

medicação? Eles já estavam medicados quando 

vieram para cá? 

Resposta: não, a maioria deles não. Eles são 

medicados aqui por conta dessas questões. Eles 

chegam, e a grande maioria deles falam da 

questão do sono, então a grande maioria toma 

medicação baseado nisso.” 

“Então, agora vamos esperar e ver se uma vez 

por mês ele vão vir, e vai acabar voltando a ser 

grupo de medicação, porque você acaba não 

conseguindo fazer um grupo terapêutico com 

esses meninos, uma vez por mês.” 

“A dinâmica do grupo terapêutico, a gente 

começou a conversar, funciona no sentido de 

que a gente tem quatro profissionais atuando 

ali, tem a psicologia, a enfermagem e a parte 

médica, o Marcelo, que também é psicólogo 

do DEGASE. Então, tem 3 áreas tentando 

atuar na questão, tanto na questão da saúde, 

quanto na questão do comportamento.” 

“Então, a dinâmica seria trabalhar tanto a 

responsabilização, a nível de saúde mesmo, 

pelas atitudes, quanto a responsabilização 

pela questão comportamental, então essa 

seria a nossa dinâmica. A princípio seria só 

trabalhar comportamento AD...” 

“Pergunta: mas os meninos que chegam 

aqui, geralmente não tem nenhum tipo de 

medicação? 

Resposta: não. Se não tiverem vinculo aqui, 

não.” 
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“A gente tinha dificuldades em relação a 

medicação porque, por exemplo, a médica 

passava um esquema, mas nunca o esquema era 

dado da forma correta. Por que? Por causa do 

horário, por exemplo, a pessoa está com 

dificuldade de dormir, aí a equipe de 

enfermagem trabalha até 5h, 6h da tarde, aí o 

menino tomava o remédio 5h da tarde, chegava 

a noite e conseguia dormir? Não conseguia. 

Então, não adiantava nada, o menino tomava 

remédio e mesmo assim não conseguia dormir. 

Então assim, foram feitas algumas conversas na 

tentativa de solucionar isso, mas não foram tão 

viáveis...” 

“...era para o DEGASE ter um profissional 

psiquiatra lá dentro, mas não tem. Eles 

tinham, mas não tem. E isso faz com que  

eles acabem tendo que vir para cá, até por 

uma proposta de medicalização, por conta 

das questões que eles trazem por 

dependência química.” 

“A gente tem medicado muito pouco esses 

meninos, às vezes toma uma medicação para 

o sono, alguma coisa nesse sentido. Tem 

funcionado, mas os meninos que estão aqui, 

alguns vêm com uma prescrição 

pesadíssima, e hoje os meninos estão usando 

só uma medicação para dormir.” 

“A gente medicou aqui. A gente fornece a 

prescrição, o degase tem acesso a farmácia 

municipal, da prefeitura, por um acordo e lá 

dentro do degase existe um departamento 

médico, que é um clínico junto com um 

enfermeiro que é responsável por 

administrar a medicação para esses meninos 

enquanto prescrição, tendo prescrição eles 

fazem.” 
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A questão da medicalização que perpassa as instituições 

 

 

A partir da análise dos discursos, é possível perceber que os adolescentes em questão 

chegam ao CAPSi sem fazer uso de medicação. É dentro do CAPSi que eles passam por uma 

avaliação psiquiátrica e, então, são medicados. 

A fala da psiquiatra nos mostra dois exemplos de situações diferentes, uma vez que, 

primeiro, é dito que alguns meninos chegam com uma prescrição pesada e, posteriormente, é 

dito que os adolescentes que vão ao CAPSi não têm nenhum tipo de medicação, a não ser que 

tivessem vínculo prévio com a instituição. Nos casos em que os adolescentes chegam com 

prescrições “pesadas”, a profissional relata que, atualmente, eles “estão usando só uma 

medicação para dormir”. Nesse sentido, há também um processo de desmedicalização posto 

em curso no acompanhamento do CAPSi frente aos adolescentes em medida socioeducativa. 
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Contudo, é importante trazer um dado coletado a partir da análise de prontuários, em 

que 90% dos adolescentes são medicados, sendo que em nenhum prontuário consta o 

diagnóstico deles. A medicalização é um que pode ser atribuído a diferentes práticas, como já 

apontado nesse trabalho, e nesse caso, é possível perceber que a medicalização desses 

adolescentes acontece por meio de administração de medicamentos. Então, qual o intuito 

dessa medicação? 

Podemos analisar que hoje vive-se uma cultura medicalizada, onde é retirada do 

indivíduo a capacidade de lidar com o sofrimento, ocorre à diminuição da autonomia pessoal, 

e a medicina é tida como depositária do saber a respeito da vida, ou seja, criando laços de 

dependência entre paciente e médico (Gaudenzi, P; Ortega, F; 2012). Nesse caso, o  

sofrimento é decorrente do processo de internação, como é possível analisar nos discursos. 

Com a dependência, logo se estabelecem relações de poder, controle e gestão dos 

corpos (Foucault, 1979/2010). Desse modo, a medicalização cumpre um papel muito claro de 

controle, em busca de uma normatização e padronização, como aponta Moysés, M; Collares, 

C (2013). Uma vez que os adolescentes estão cumprindo uma medida de internação, é mais 

conveniente a docilização, e, como consequência, a produção de diagnósticos deixa de ser tão 

importante e acaba sendo secundário. 

Nesse caso, é notável um processo de psiquiatrização, utilizado para se estender o 

tempo de internação, como aponta Vicentin (2007). Assim, é sempre necessário pensar qual o 

impacto dos saberes psicológicos e médicos nas questões jurídicas e em que medida esses 

saberes estão contribuindo para processos de patologização e medicalização. 

Diante desses dados, fica evidente a necessidade de se (re)pensar a medidas de 

internação e as práticas realizadas dentro das instituições. Os adolescentes apresentam 

dificuldades para dormir, estresse, angústia, e, como forma de lidar com isso, são ministradas 

medicações. O que seria essa prática senão gerir a adolescência em ato infracional a partir de 

medicamentos, adaptando-os aos ditames da instituição total? Ambas as instituições dividem  

a responsabilidade desse fenômeno. Tal prática torna-se perigosa na medida em que o 

processo de medicalização se fortalece, ganha respaldo científico, se tonifica na prática e 

causa impacto em diversos campos como a educação e saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Diante do exposto nesse trabalho, pudemos perceber que ainda há uma exclusão dos 

adolescentes em medida socioeducativa de determinados setores da sociedade, nesse caso, do 

acesso à saúde e cuidado integral. Os dados coletados na análise de prontuários revelam um 

pequeno número de adolescentes em cumprimento de medida que eram atendidos no CAPSi. 

Dos adolescentes atendidos, 90% estavam medicados, sendo que não constava nos  

prontuários um diagnóstico. Por esse ângulo, a prática exercida nesse segmento entre saúde 

mental e justiça, parece de cunho ambulatorial. Não é explícita uma prática em rede e que 

prioriza o indivíduo e sua singularidade. 

Reforçando a exclusão sofrida por esses adolescentes, há uma segregação dentro do 

próprio serviço de saúde. Tal segregação é respaldada no argumento de segurança dos outros 

usuários, em que eles e os adolescentes em medidas socioeducativas são atendidos em 

horários diferentes. 

Os atendimentos em grupo são realizados com os adolescentes algemados, mais uma 

vez prevalecendo o discurso da segurança e uma prática policialesca. Essa prática reforça a 

ideia de indivíduo perigoso, reforça práticas e discursos de que esses adolescentes precisam 

ser contidos, precisam se tornar dóceis, corpos a serem controlados. Nesse sentido, as algemas 

passam na frente do discurso subjetivo, as algemas “falam” pelos adolescentes: falam sobre o 

seu lugar social, falam sob a lógica policial e não do cuidado, falam sobre a trajetória de 

negação de direitos básicos. 

Vale ressaltar as características desses adolescentes, onde a maioria é negra, de baixo 

nível socioeconômico, com uma situação de trabalho caracterizada como subemprego, além 

de uma constituição familiar debilitada, com distanciamento familiar e social. São esses 

mesmos adolescentes que são tidos como perigosos. É fundamental contextualizar essa 

população histórica e socialmente. 

Desse modo, é evidente a necessidade de se (re)pensar as medidas de internação e as 

práticas realizadas dentro das instituições. É necessário pensar qual será o futuro desses 

adolescentes, tomando como referência sua trajetória a partir do momento em que eles entram 

no sistema de medidas socioeducativas. O que está sendo moldado nessas instituições? Quais 



44 
 

 

 

 

artifícios são utilizados como disciplina? Qual a contribuição de saberes científicos nessas 

práticas? 

É possível perceber que, muitas vezes, os saberes da psicologia podem ser utilizados a 

serviço de práticas problemáticas. Com isso, é imprescindível estar em constante reflexão e 

questionamento das práticas psicológicas que realizamos enquanto profissionais, torna-se 

essencial pensarmos para quê e para quem realizamos as mesmas. 

Nesse sentido, essa pesquisa contribui com uma potência questionadora, a partir de 

uma dada realidade, levantando múltiplas questões acerca do tema proposto, assim como traz 

dados que explicitam e ilustram tal realidade. Além de disparar questões que podem ser 

abordadas futuramente em outros trabalhos, como, por exemplo, pesquisar tendo o DEGASE 

como principal instituição e ponto de vista sobre a gestão a partir da medicalização. 

Realizar esse trabalho foi um marco na minha formação, não só por ser a minha 

monografia, mas por proporcionar a experiência de poder conhecer, pesquisar, questionar e 

refletir sobre as medidas socioeducativas e suas nuances, a partir de um campo de pesquisa. O 

interesse pela interface entre psicologia e direito tornou-se mais vivo que nunca, assim como a 

defesa pelos direitos humanos e acesso a saúde mental. A aproximação com o tema, assim 

como a profundidade e complexidade de abordar um campo de pesquisa, foi fundamental para 

amadurecer e desenvolver esse trabalho. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ICHS – PSICOLOGIA 

VOLTA REDONDA 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

O senhor (sra.) está sendo convidado a participar do estudo: Gestão da adolescência 

em ato infracional a partir da medicalização. Trata-se de um Trabalho de Conclusão de 

Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense da discente Mariana Freitas dos 

Anjos, orientado pela Profª. Drª. Adriana Eiko Matsumoto. 

Nome do voluntário:    

Idade:  anos R.G.:    

 
 

 

INTRODUÇÃO 

Esse estudo tem como tema a gestão da adolescência em ato infracional a partir da 

medicalização. Trata-se de uma interface entre psicologia e direito, com foco na discussão 

sobre a saúde mental. Para isso, o dispositivo de pesquisa será o CAPS Infantil, de modo a 

compreender e analisar o que perpassa o processo de medicalização presente em uma 

instituição e, também, para além da mesma. 

PROCEDIMENTOS 

O senhor (a) será entrevistado, a partir de uma entrevista semiestruturada, com 

questões que perpassam o cotidiano do CAPSi, no que se refere ao cuidado com os 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 

A entrevista levará aproximadamente 20 minutos. Só será gravada mediante a sua 

autorização. No caso de gravação, não serão emitidas, em hipótese alguma, cópias e 

divulgação do conteúdo. 

RISCOS E DESCONFORTOS 

A entrevista não trará nenhum risco ou desconforto ao participante. 
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BENEFÍCIOS 

Não há nenhum benefício ou remuneração para o senhor (a) pela participação no 

estudo. Mas o senhor (a) estará contribuindo para que aumente os conhecimentos sobre os 

estudos na área. 

CUSTOS 

Não haverá custos para o senhor (a). Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

SIGILO 

As suas informações, que são sigilosas, serão analisadas junto com as informações dos 

outros entrevistados. Sua identificação não será divulgada. 

A avaliação dos resultados das entrevistas será feita somente pela pesquisadora do 

projeto e a supervisora, e não será permitido o acesso de outras pessoas, garantindo proteção 

contra qualquer quebra de sigilo. 

LIBERDADE DO PARTICIPANTE 

É garantida a liberdade de querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, sem qualquer prejuízo a  sua 

pessoa. 

Em qualquer etapa do estudo, a senhor (a) terá acesso à profissional responsável (Drª. 

Adriana Eiko Matsumoto), que poderá ser encontrada no contato: drieiko@yahoo.com.br ou 

(24) 3076-8733. E, também, com a pesquisadora Mariana Freitas dos Anjos no contato: 

marianafdosanjos@gmail.com ou (21) 99763-8430 

Se o senhor (a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Os Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo 

Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 

procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação 

voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou 

telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

mailto:drieiko@yahoo.com.br
mailto:marianafdosanjos@gmail.com
mailto:marianafdosanjos@gmail.com
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E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

Eu,  , RG 

nº  , declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Volta Redonda,  de  de   
 
 

 

Nome e assinatura do participante 

 

 

 
Declaro, como pesquisadora, que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste participante legal para a participação neste estudo. 

Volta Redonda,  de  de   
 
 

 

Nome e assinatura do pesquisador 

mailto:etica@vm.uff.br

