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RESUMO 

Esta monografia analisa o trabalho do serviço social nos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), enfatizando a participação familiar no processo de atenção à saúde mental. Assim, 

apresenta o modelo assistencial em saúde mental, vigente no Brasil a partir da Reforma 

Psiquiátrica, no qual os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) constituem dispositivo 

fundamental. Analisa as particularidades do lugar da família no processo de atenção à saúde, 

enquanto espaço de relações e possibilidade primeira de reinserção social. Apresenta as 

prerrogativas do serviço social na saúde mental, em especial, nos CAPS, destacando e 

analisando o trabalho desenvolvido no CAPS de Itaocara/RJ. Também sinaliza as frentes de 

trabalho desenvolvidas pelo serviço social, as dificuldades vivenciadas pelas famílias e os 

avanços obtidos a partir do trabalho do serviço social. Por fim, é enfatizada a relevância do 

assistente social na equipe profissional do CAPS, visando aprimoramentos no projeto 

terapêutico e o controle do transtorno mental, ampliando a autonomia dos indivíduos com 

esse adoecimento e promovendo sua reinserção social.  

 

Palavras-chave: Serviço social, Saúde mental, CAPS, Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This monograph analyzes the work of social service in the Psychosocial Care Centers 

(CAPS), emphasizing family participation in the mental health care process. Thus, it presents 

the mental health care model, in force in Brazil since the Psychiatric Reform, in which the 

Psychosocial Care Centers (CAPS) constitute a fundamental device. It analyzes the 

particularities of the family's place in the health care process, as a space for relationships and 

the first possibility of social reintegration. It presents the prerogatives of social service in 

mental health, especially at CAPS, highlighting and analyzing the work developed at CAPS in 

Itaocara / RJ. It also signals the work fronts developed by the social service, the difficulties 

experienced by the families and the advances obtained from the work of the social service. 

Finally, the relevance of the social worker in the CAPS professional team is emphasized, 

aiming at improvements in the therapeutic project and the control of the mental disorder, 

expanding the autonomy of individuals with this illness and promoting their social 

reintegration. 

 

Keywords: Social work, Mental health, CAPS, Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia, intitulada “O modelo assistencial CAPS e a participação da 

família: uma análise do serviço social frente à proposta de reinserção social” é fruto do 

Estágio em Serviço Social realizado no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município 

de Itaocara-RJ, no período de setembro de 2018 a dezembro de 2019.   

O CAPS é um serviço substitutivo, proposto pela Reforma Psiquiátrica, que oferece 

atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, 

em um ou dois turnos de quatro horas, por equipe multiprofissional, tendo sido oficializado no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 

2002. Esta portaria insere os CAPS no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

identificando sua complexidade de serviços ofertados e sua amplitude de atuação. São 

serviços de saúde municipais, abertos, comunitários que oferecem atendimento diário.  

Em Itaocara/RJ o CAPS é de tipo I, pois este município possui 22.899 mil habitantes, 

com estimativa de 23.222 mil habitantes para 2022 (IBGE, 2017). Assim, este CAPS atende a 

indivíduos com transtorno mental e uso abusivo de álcool e outras drogas, tendo contribuído 

para a redução nas reinternações psiquiátricas de habitantes do município.  

Entre seus objetivos estão: acolher os usuários supracitados, proporcionando sua 

integração social e familiar; proporcionar aos mesmos condições de vida mais dignas; realizar 

acompanhamento clínico e reinserção social dos usuários, pelo acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É uma 

unidade de referência para tratamento de indivíduos que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e demais quadros de adoecimento mental, assim como com uso 

abusivo de álcool/drogas. É um serviço substitutivo ao hospital psiquiátrico, ou seja, ao 

modelo hospitalocêntrico, historicamente construído.  

O Ministério da Saúde aprovou a criação do CAPS de Itaocara/RJ em 1998 e em maio 

do mesmo ano teve sua implementação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, sendo 

inicialmente custeado pela prefeitura e pela caridade de alguns comerciantes. Seu 

credenciamento ocorreu em 2000, passando receber verba federal direcionada ao programa, 

sendo assim, uma instituição pública. 

Contudo, até 1998 o município não contava com um serviço específico para atenção à 

saúde mental, quando os ‘pacientes’ eram encaminhados para internações psiquiátricas em 

municípios vizinhos, como Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes e Nova 
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Friburgo, sendo as internações prescritas por médicos que atendiam no Hospital Geral do 

município ou na Casa de Saúde João XXIII. Nesse período, as reincidências de surtos 

psiquiátricos eram constantes.  

O serviço social, enquanto parte da equipe interdisciplinar do CAPS, vem 

desenvolvendo várias frentes de trabalho junto a usuários e suas famílias, incluindo o grupo 

com familiares dos indivíduos com transtorno mental, com base na sua formação teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política. No entanto, destaca-se que o atendimento a 

indivíduos em uso abusivo de álcool e outras drogas não conta com a participação do serviço 

social, ficando sob responsabilidade de uma psicóloga, pois a mesma é a responsável pelo 

grupo, e não permite a participação do serviço social.  

O grupo de familiares se fez necessário devido à proposta de atenção à saúde mental 

incorporada pelos CAPS possuir como meta a reinserção social, sendo a participação da 

família no processo de tratamento muito importante, pois é na família que os ‘pacientes’ 

desenvolvem suas primeiras interações sociais, expressam ou não autonomia, lidam com 

dificuldades e possibilidades de afetos e de expansão em sua cidadania. Além disso, é 

importante o diálogo entre famílias e profissionais do CAPS no sentido do aprimoramento do 

projeto terapêutico e das dificuldades vivenciadas pelas famílias, o que suscita demandas à 

intervenção profissional. 

Para elaboração desta monografia foi realizada pesquisa bibliográfica sobre a reforma 

psiquiátrica no Brasil, o papel da família enquanto cuidadora e o trabalho do serviço social no 

âmbito da saúde mental. Os principais autores utilizados foram: Yazbek (2003), Iamamoto 

(2001), Robaina (2010); Mudim (2017) e Vasconcelos (2000). Também a observação 

participante e os registros em relatórios elaborados no período do estagio em serviço social, 

inicialmente mencionado, foram utilizados.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho será apresentado em dois capítulos. No capítulo 

I, intitulado “Reforma psiquiátrica e a participação familiar nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS)” será subdivido em dois itens. O primeiro, intitulado “Reforma 

psiquiátrica e os CAPS: um novo modelo assistencial à saúde mental”, no qual será 

apresentado as características do modelo assistencial em saúde mental vigente no Brasil. O 

segundo, intitulado “A família e o papel de cuidador: desafios e possibilidades”, no qual será 

enfatizado a importância da participação da família na atenção à saúde mental, sendo adotado 

uma concepção de família na qual participam suas diversas composições.  
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No capítulo dois, intitulado “O trabalho do Serviço Social no CAPS de Itaocara/RJ e a 

promoção da reinserção social”, será abordado às características e frentes de trabalho dos 

assistentes sociais nos CAPS e, em especial, no CAPS de Itaocara. Neste, é destacado o 

trabalho realizado com as famílias dos usuários, a partir do Grupo de Familiares. 

Por fim, desejamos que esse trabalho possa contribuir com reflexões sobre a saúde 

mental e que possa suscitar novas investigações para alunos e profissionais do serviço social e 

áreas afins. 
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1. A REFORMA PSIQUIÁTRICA E A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NOS CENTROS 

DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). 

 

1.1.  Reforma psiquiátrica e os CAPS: um novo modelo assistencial à saúde mental. 

 

O movimento pela Reforma Psiquiátrica foi um movimento sociopolítico no âmbito da 

saúde pública, voltado para a transformação da gestão de políticas públicas relativas à saúde 

mental. Sua emergência no Brasil ocorreu em 1978, a partir de um movimento construído por 

trabalhadores da área de saúde mental, que denunciaram maus tratos e irregularidades 

ocorridas nas instituições que eram responsáveis pelo tratamento das pessoas com transtornos 

mentais. 

Esse movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) possuiu composição 

plural, sendo formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associações de 

familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e pessoas com longo 

histórico de internações psiquiátricas. Foi, sobretudo, esse movimento, através de variados 

campos de luta, que passa a protagonizar a denúncia de violência nos manicômios, da 

hegemonia de uma rede privada de assistência à saúde mental e a construir coletivamente uma 

crítica ao chamado saber psiquiátrico. 

Nessa perspectiva, a Reforma Psiquiátrica envolve a mudança na assistência à saúde 

mental de acordo com novos pressupostos técnicos e éticos, a incorporação cultural desses 

valores e a convalidação jurídico-legal das novas diretrizes. A reestruturação da assistência foi 

o seu principal pilar. A proposta era lutar por modelos de cuidado em rede, serviços que 

substituiriam os manicômios, formação de instituições de acolhimento para pessoas em 

sofrimento mental, busca da valorização da autonomia, rompimento de preconceitos, 

investimentos na participação e organização das famílias dos usuários, considerados 

fundamentais na proposta do cuidado, além da luta pelos direitos dos usuários da saúde 

mental (GUEDES et. al., 2010). 

A Reforma Psiquiátrica é um processo político e social complexo, composto de atores, 

instituições e forças de diferentes origens, envolvendo territórios e esferas governamentais 

diversas, universidades, serviços de saúde, conselhos profissionais, associações de pessoas 
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com transtornos mentais e de seus familiares, compondo um movimento social, e alterando o 

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

de práticas, saberes, valores culturais e sociais, que incidiram sobre o cotidiano das 

instituições, serviços e relações interpessoais (BRASIL, 2005). 

Pressupõe uma mudança importante no que concerne a assistência às pessoas com 

transtornos mentais, substituindo os conhecidos asilos por uma transformação na organização 

dos processos de trabalho e na estrutura dos serviços psiquiátricos. No entanto, essa 

transformação na área da saúde mental não aconteceu de forma linear e crescente. As 

legislações e os contextos históricos nos mostram avanços e recuos que se deram na 

construção da política de saúde mental. 

O novo modelo assistencial em saúde mental foi debatido em eventos nacionais, 

realizados para esse fim. Iniciou-se um amplo processo de discussões e reflexões críticas a 

respeito da prática cotidiana dessas ações e das políticas públicas de saúde mental, que ao 

lado da organização dos trabalhadores, possibilitou a construção de novos dispositivos para o 

fazer coletivo (LUZIO; LABBATE, 2006). 

Assim, foram realizadas quatro Conferências Nacionais de Saúde Mental no Brasil, 

constituindo-se importantes ‘espaços’ de participação da comunidade no setor de saúde 

mental, traçando diretrizes e princípios desta política. Tais conferências foram realizadas, em 

1987, 1992, 2001 e 2010.  

A I Conferência Nacional de Saúde Mental foi realizada em 1987, no Rio de Janeiro. 

Suas propostas foram à ampliação do contexto de saúde incluindo os determinantes às 

condições gerais de vida, a participação popular na saúde e a revisão da efetivação do papel 

dos trabalhadores da saúde mental. Essa conferência adotou a concepção de saúde não 

somente como ausência de doenças, mas a correlacionando com a vida social, cultural, 

econômica e política das pessoas. Sua estruturação constou de três temas básicos, a saber: I – 

Economia, Sociedade e Estado: impactos sobre saúde e doença mental; II – Reforma sanitária 

e reorganização da assistência à saúde mental; III – Cidadania e doença mental: direitos, 

deveres e Legislação do doente mental (BRASIL, 1988). 

A II Conferência Nacional de Saúde Mental ocorreu em 1992 e, foi precedida por 24 

conferências estaduais e 150 conferências municipais, contou com grande participação de 

todos os segmentos da área de saúde mental. Seu tema central foi a reestruturação da atenção 

em saúde mental no Brasil, a partir da discussão de três subtemas: I-  a rede de atenção em 

saúde mental. II- transformação e cumprimento de leis e III- direito à atenção e direito à 
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cidadania.  A II conferência realizou-se após a Declaração de Caracas (OPAS; OMS, 1990), a 

aprovação da legislação do Sistema Único de Saúde e das primeiras portarias de normatização 

da política de saúde mental, com vistas às mudanças no modelo assistencial (BRASIL, 1994). 

Na III Conferência Nacional de Saúde Mental, que ocorreu em 2001, ano em que se 

realizou uma série de eventos/acontecimentos importantes para a reforma psiquiátrica 

brasileira. Seu tema foi “Cuidar sim, excluir não”, apresentando avanços teóricos e 

metodológicos acumulados pelas experiências extra-hospitalares de cuidados de saúde mental. 

Suas propostas foram: I- extinção de todos os leitos em hospitais psiquiátricos no Brasil até 

2004; II- abolição do eletrochoque; III- compreensão dos serviços substitutivos como meio, e 

não como fim, visando a permanente reinserção social das pessoas portadoras de sofrimento 

psíquico. Está conferência foi a primeira a se referir diretamente à reforma psiquiátrica e a 

conceituá-la. Também, a primeira a dedicar item específico à desinstitucionalização em seu 

relatório final (BRASIL, 2002b). 

A IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial – foi realizada em 

Brasília, em 2010. Teve como tema “Saúde mental direito e compromisso de todos: 

consolidar avanços e enfrentar desafios” e refletiu a grandiosidade das mudanças produzidas 

no campo da saúde mental no último período. Mudanças que vão desde a diversificação dos 

profissionais e formas de contratação, da diversificação do movimento antimanicomial até o 

movimento contra reforma, pautado por um conservadorismo na psiquiatria. Houve imensa 

participação de usuários, familiares e outros setores da sociedade brasileira, envolvidos com a 

questão das políticas públicas. Trouxe os princípios da desinstitucionalização em suas 

discussões e deliberações, e adotou caráter intersetorial em sua organização, ultrapassando o 

setor saúde. Suas discussões se referiram à consolidação da rede socioassistencial e à 

vinculação com os movimentos sociais, às formas de cuidado, os desafios de cuidar em 

liberdade, o cuidado em rede e no território, além da participação ativa de todos os atores 

envolvidos neste processo. 

Ainda sobre os anos 1980, especificamente em 1986, na cidade de São Paulo, foi 

implementado um projeto piloto, configurado pela criação do primeiro Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) no Brasil, denominado CAPS Professor Luís da Rocha Cerqueira, 

conhecido como CAPS Itapeva. Este CAPS utilizou o ‘espaço’ da extinta Divisão de 

Ambulatório (instância técnica e administrativa da Coordenadoria de Saúde Mental, 

responsável pela assistência psiquiátrica extra-hospitalar) da Secretaria Estadual de Saúde de 

São Paulo. Este local foi transformado em um serviço que se propunha acolher os egressos 



13 
 

 
 

dos hospitais psiquiátricos, poder oferecer atendimento para portadores de doença mental, 

prevenindo reinternações, dentro da filosofia do atendimento em saúde mental, desejado pelo 

Movimento pela Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2004).  

Foi inscrito no sistema hierarquizado, regionalizado e integrado de ações de saúde já 

instituído, como uma estrutura intermediária entre o hospital e a comunidade, destinado ao 

atendimento dos usuários considerados psicóticos e neuróticos graves. Como tal, propunha-se 

a atuar como uma estrutura de passagem, na qual os usuários permaneceriam internados até 

apresentarem condições clínicas estáveis para continuar o tratamento definitivo em 

ambulatórios. Para tanto, a direção do CAPS procurou construir uma organização institucional 

simples, flexível e em permanente mudança, para assegurar maior agilidade e diversidade nas 

várias modalidades terapêuticas (LUZIO; LABBATE, 2006). 

Em 1989, em Santos, foi criado o primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS), 

um serviço substitutivo aberto 24 horas todos os dias da semana com característica especial de 

acolhimento em crise, herdeiros diretos da tradição basagliana, que tinha como eixo ‘a 

desconstrução do manicômio’, produzindo um novo projeto de Saúde Mental que se constitua 

numa instituição que não segregue e não exclua cuja influência definiu os CAPS como 

principais elementos da atenção aos pacientes com transtornos mentais graves e persistentes 

baseada no território. Assim, as experiências iniciadas em São Paulo e Santos/SP foram de 

grande importância para a difusão nacional dos princípios da Reforma Psiquiátrica e 

apontaram à necessidade de abertura de novos serviços substitutivos nos país 

(NASCIMENTO; GALVANESE, 2009). 

Também em 1989, foi dado entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do 

deputado Paulo Delgado (PT/MG), iniciando a luta do movimento da Reforma Psiquiátrica 

nos campos legislativo e normativo. Propõe regulamentação dos direitos da pessoa com 

transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. Portanto, propondo 

radical mudança na atenção à saúde mental no Brasil. Esse projeto de lei previa proibições de 

novas internações em hospitais psiquiátricos e a extinção da rede hospitalar psiquiátrica em 

até cinco anos. Propunha também tratamentos alternativos e a interferência da autoridade 

judiciária que julgaria a pertinência da internação ou não, quando solicitado pela família 

(BRASIL, 2005). 

Este projeto de lei tramitou por 12 anos no Senado, sofrendo várias modificações. O 

interesse político e econômico para que os hospitais psiquiátricos se mantivessem em pleno 

funcionamento dificultaram o andamento do processo de reforma, que pretendia construir um 
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novo estatuto social para o indivíduo em sofrimento psíquico, garantindo o direito à 

cidadania, o respeito a seus direitos e sua individualidade e promovendo o resgate da 

capacidade do indivíduo de participar do universo das trocas sociais, de bens, palavras e 

afetos. Pretendia ainda modificar o sistema de tratamento clínico da doença mental, 

eliminando gradualmente as internações, por meio da substituição por uma rede de serviços 

territoriais de atenção psicossocial, visando à integração da pessoa que sofre de transtornos 

mentais à comunidade e promovendo sua autonomia.  

Segundo o projeto de lei mencionado, os direitos e a proteção das pessoas acometidas 

de transtorno mental são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, 

sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos 

econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer 

outra. Também, responsabiliza o Estado quanto ao desenvolvimento da política de saúde 

mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, 

com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento 

de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em 

saúde aos portadores de transtornos mentais.  

Em 2001, o projeto de lei deu origem, com alterações, à Lei 10.216, definindo a 

entrada do Brasil no grupo de países com legislação moderna e coerente com as diretrizes da 

Organização Mundial da Saúde e seu Escritório Regional para as Américas, a OPAS 

(BRASIL, 2001). Atualmente, é considerada e reconhecida como um marco na luta 

antimanicomial ao estabelecer a importância do respeito à dignidade humana das pessoas com 

transtornos mentais no Brasil. 

Retornando a década de 1990, em contexto marcado pelo compromisso firmado pelo 

Brasil na assinatura da I Declaração de Caracas (OPAS; OMS, 1990), a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira foi sendo induzida por legislações em saúde mental. A Declaração de Caracas 

forneceu a justificativa ideológica e suas recomendações estimularam a discussão de 

alternativas técnicas no cuidado ao doente mental, pois visou promover o respeito aos direitos 

humanos e civis as pessoas com transtorno mental e reestruturar a atenção psiquiátrica com 

base na atenção primária em saúde. Segundo a OPAS e a OMS (1990, s.p.), foi declarado pela 

referida declaração que: “A atenção psiquiátrica convencional não permite alcançar os 

objetivos compatíveis com uma atenção comunitária, descentralizada, participativa, integral, 

contínua e preventiva”. E ainda: “A reestruturação da atenção psiquiátrica na região implica a 



15 
 

 
 

revisão crítica do papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico na prestação dos 

serviços”.  

Além do evento supramencionado, em 10 de novembro de 1999, foi promulgada a lei 

9.867, formalizando o desenvolvimento de programas de suporte psicossocial para os 

pacientes psiquiátricos, em acompanhamento nos serviços comunitários, sendo um valioso 

instrumento para viabilizar os programas de trabalho assistido e incluí-los na dinâmica da vida 

diária, em seus aspectos econômicos e sociais. A partir disso, passam a vigorar no país as 

primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, 

fundadas nas experiências dos primeiros Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Núcleo 

de Atenção Psicossocial (NAPS).   

O CAPS e o NAPS, apesar dos nomes diferentes, trabalham numa mesma perspectiva 

que é de ser um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos 

mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência 

justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, 

personalizado e promotor de vida e também os Hospitais-dia que são um serviço de 

reabilitação e suporte psicoemocional para pessoas com limitações funcionais decorrentes dos 

transtornos mentais, bem como dificuldades de reinserção e readaptação ao ambiente 

sociofamiliar, e as primeiras normas para fiscalização e classificação dos hospitais 

psiquiátricos. O Hospital-dia é o regime de assistência intermediário entre a internação e o 

atendimento ambulatorial. Para a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, 

diagnósticos e terapêuticos, o Hospital-dia é indicado quando a permanência do paciente na 

unidade é requerida por um período máximo de 12 horas (BRASIL, 2001). Na assistência em 

saúde mental, o Hospital-dia deve abranger um conjunto diversificado de atividades 

desenvolvidas em até cinco dias da semana, com uma carga horária de oito horas diárias para 

cada paciente (BRASIL, 1992). Durante a década de 1990, o processo de expansão dos CAPS 

e NAPS é descontínuo (BRASIL, 2005). 

Os CAPS foram regulamentados pela Portaria MS 224/1992, com vistas a garantir um 

cuidado de base territorial e serem serviços substitutivos aos hospitalares, oferecendo cuidado 

intensivo ao portador de sofrimento psíquico. No entanto, as novas normatizações do 

Ministério da Saúde de 1992, embora regulamentasse os novos serviços de atenção diária, não 

instituía uma linha específica de financiamento para os CAPS e NAPS. Do mesmo modo, as 

normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos não previam mecanismos 

sistemáticos para a redução de leitos. Assim ao final do ano de 1992, o país tinha 208 CAPS 
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em funcionamento, embora em torno de 93% dos recursos do Ministério da Saúde para a 

Saúde Mental ainda se encontravam direcionados aos hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2005). 

Em 2020, o Brasil contava com 2.657 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). (BRASIL, 

2020) 

Em 2002, o Ministério da Saúde lança a Portaria nº 336/02 que regulamenta o 

funcionamento e define as modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como 

principal estratégia reformista, tendo em vista que substituiria os hospitais psiquiátricos. 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, 

estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da 

autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica principal é 

buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu “território”, 

o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e familiares. Os CAPS 

constituem a principal estratégia do processo de Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2004). 

Dentro do modelo assistencial CAPS, trabalha-se como seis modalidades diferenciadas 

segundo as características e a quantidade de habitantes de cada município: a) CAPS I que 

atende a indivíduos com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de 

substâncias psicoativas, em qualquer faixa etária, residentes em cidades e/ou regiões com pelo 

menos 15 mil habitantes; b) CAPS II atende o mesmo público do CAPS I, mas em cidades e 

ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes; c) CAPS i atende a crianças e adolescentes, 

para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, 

em cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes; d) CAPS AD - Álcool e Drogas 

atende a todas as faixas etárias, sendo especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras 

drogas, em cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes; e) CAPS III atende o 

mesmo público do CAPS I e II, mas possui acolhimento noturno com até cinco vagas de 

acolhimento noturno, em cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes; f) CAPS 

ad III - Álcool e Drogas atende ao mesmo público do CAPS AD Álcool e Drogas, mas 

oferece de 08 a 12 vagas de acolhimento noturno, em regime de funcionamento 24h, em 

cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes (BORGES; BAPTISTA, 2008). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) compõem a rede territorial de serviços, 

proposta na Reforma Psiquiátrica, em conjunto com os Centros de Convivência e Cultura 

assistidos, cooperativas de trabalho protegido (economia solidária), oficinas de geração de 

renda e residências terapêuticas, descentralizando o atendimento em saúde (BIGATÃO; 

PEREIRA; CAMPOS, 2019). 
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Esses serviços devem ser substitutivos e não complementares ao hospital psiquiátrico. 

De fato, o CAPS é o núcleo de uma nova clínica, produtora de autonomia, que convida o 

usuário à responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento. Os 

projetos desses serviços, muitas vezes, ultrapassam a própria estrutura física, em busca da 

rede de suporte social, potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito e a 

singularidade, sua história, sua cultura e sua vida cotidiana.  

Apesar de todo avanço apresentado, na atual conjuntura tem ocorrido diversas 

mudanças na Política Nacional de Saúde Mental, que colocam em risco o que foi conquistado 

com a Reforma Psiquiátrica. Pode-se afirmar que as políticas públicas de saúde mental estão 

numa encruzilhada histórica, onde os seus quase quarenta anos de construção estão sob forte 

ameaça com o retorno assombrado da indústria de leitos, baseada na mercantilização do 

sofrimento e terapias com aparelhos de eletrochoque (CABRAL; DAROSCI, 2019). 

No período de dezembro de 2016 a maio de 2019, foram editados cerca de quinze 

documentos normativos, dentre portarias, resoluções, decretos e editais, que compõem o que a 

nota técnica n. 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS veio a chamar de “Nova Política Nacional 

de Saúde Mental”. Essa ‘nova política’ se caracteriza pelo incentivo à internação psiquiátrica 

e por sua separação da política sobre álcool e outras drogas, que passou a ser denominada 

“política nacional sobre drogas”, tendo esta grande ênfase no financiamento de comunidades 

terapêuticas e numa abordagem proibicionista e punitivista das questões advindas do uso de 

álcool e outras drogas (BRASIL, 2019). 

Essa Nota Técnica também apresenta a eletroconvulsoterapia, ignorando os registros 

históricos de que esta fora empregada corriqueiramente enquanto instrumento de tortura e 

punição nas instituições manicomiais em período anterior à Reforma Psiquiátrica. No entanto, 

segundo Cruz et al. (2020), ainda que existam indicações técnicas para o uso da 

eletroconvulsoterapia, estas se aplicam a uma parcela extremamente pequena dos casos de 

transtorno mental grave e estão longe de ser uma solução em larga escala.  

A referida Nota Técnica ainda aborda a atenção a crianças e adolescentes, com ênfase 

descabida na internação psiquiátrica. Nessa perspectiva, afirma que “não há qualquer 

impedimento legal para a internação de pacientes menores de idade em Enfermarias 

Psiquiátricas de Hospitais Gerais ou de Hospitais Psiquiátricos”, sendo, contudo, melhor que 

tais “internações ocorram em Enfermarias Especializadas em Infância e Adolescência” 

(BRASIL, 2019, p. 24). 
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Segundo Guljor et al. (2019, p.2), a nota é contrária às recomendações indicadas pelas 

entidades internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Além disso, oficializa a separação da, agora, “Política Nacional 

Sobre Drogas” da Política Nacional de Saúde Mental. Esta separação entre as duas políticas 

tem também a clara intenção de impedir que os princípios que regem a atenção psicossocial, 

especialmente o cuidado realizado em liberdade sejam igualmente aplicados aos usuários de 

álcool e outras drogas. 

Segundo Cruz et al. (2020), é preciso deixar claro que as mudanças na PNSM não 

foram feitas por esta Nota Técnica, e sim pelas portarias, resoluções e editais que a embasam. 

Importante lembrar que, entre dezembro de 2017 até a publicação da nota, seus componentes 

normativos foram publicados sob a argumentação, de que estariam ‘fortalecendo’ a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), por mais que seu conteúdo apontasse para o contrário. A nota 

técnica n. 11 marca, então, a mudança de discurso, na qual o governo assume, de fato, que se 

trata de outro modelo, no qual “o Ministério da Saúde não considera mais serviços como 

sendo substitutos de outros, não fomentando mais fechamento de unidades de qualquer 

natureza” (BRASIL, 2019, s.p.).  

Também é afirmada a necessidade de aumento do número de leitos psiquiátricos e 

repudia a ideia de fechar hospitais e autodefinida como democrática ao se apoiar em 

discussões realizadas inúmeras entidades conhecedoras da realidade da saúde mental no país, 

o que é facilmente contestável, pois não cita quais seriam estas entidades e nem com qual 

critério foram escolhidas para participar da construção das mudanças, sendo que as instâncias 

oficiais do controle social (CRUZ et al., 2020). 

Corroborando com as críticas à Nota Técnica n. 11, Cabral e Darosci (2019) afirmam 

que na contracorrente aos avanços obtidos através da Reforma Psiquiátrica, o Ministério da 

Saúde lança mudanças importantes na Resolução CIT no 32/2017 e Portaria no 3.588/2017, 

priorizando hospitais psiquiátricos, optando por investir os recursos financeiros em 

dispositivos violadores de direitos, expandindo o credenciamento das comunidades 

terapêuticas, recriando serviços obsoletos e iatrogênicos, como os ambulatórios especializados 

em saúde mental e ignorando a redução de danos. Assim, o Ministério da Saúde recua ao 

invés de avançar (CABRAL; DAROSCI, 2019).  

A ‘nova’ política nacional de saúde mental se contrapõe a três leis, sendo as leis 

8.080/90, 8.142/90 e 10.216/2001. A Lei 8.080/90 que regula em todo o território nacional, as 

ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 
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eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. (BRASIL, 1990). A 

lei 8.142/90 que trata da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 

e dá outras providências (BRASIL, 1990). E por fim, a lei 10.216/2001 trata da proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde menta (BRASIL, 2001). 

 

1.2. A família e o papel de cuidador: desafios e possibilidades. 

 

O novo modelo assistencial em saúde mental, oriundo do movimento pela reforma 

psiquiátrica no Brasil, possui a meta da reinserção social de indivíduos com transtorno 

mental, como apresentado no item 1.1. Esse modelo promove o processo de des-

hospitalização, sendo as famílias dos referidos indivíduos convocadas a participar de seu 

tratamento, associado ao processo de reinserção social.  

Nas sociedades pré-capitalistas, o cuidado com o louco era remetido à família; na sua 

inexistência, o louco tornava-se uma questão pública, de justiça ou de deliberação do rei 

(CASTEL, 1978 apud ROSA, 2003). Mas, a partir do fim do século XIX, com as 

transformações e os avanços de saberes como a psicanálise e o movimento de higiene mental, 

a família passou a ser vista de modo negativo, sendo culpabilizada pelo surgimento do 

transtorno mental (ROSA, 2003), sendo intensificado no século XX, quando se destaca a 

importância das relações familiares sobre o psiquismo dos sujeitos. Ao penetrar no universo 

familiar, identifica-se na determinação da doença ou das disfunções a maneira como os pais 

conduzem a educação dos seus filhos.  

A ação psiquiátrica tendia a culpabilizar os pais pelas inadequações do comportamento 

da criança, orientando sua interpretação de conduta para a má educação ou para a doença. 

Segundo Rosa (2003), nos anos de 1950, a intervenção na família passa a ocorrer pela 

observação sistemática, pela pesquisa e pela intervenção direta em seu meio, onde ganham 

destaque as investigações sobre o papel da mãe. Alguns autores também começam a dar 

importância para a função da patologia dentro do grupo familiar. O portador de transtorno 

mental passa a ser o paciente identificado, ou seja, o porta-voz da enfermidades de toda a 

família.  

Com a culpabilização da família, em relação ao adoecimento psíquico, o saber 

psiquiátrico entende como benéfico o afastamento entre o paciente e o ambiente familiar. 
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Assim, ganham força as instituições psiquiátricas e a cultura do isolamento social do portador 

de sofrimento psíquico. Outra justificativa para o procedimento de isolamento, refere-se à 

necessidade de proteger a família da loucura e prevenir uma possível contaminação dos 

demais membros (MELMAN, 2008 apud SANTIN; KLAFKE, 2011). 

Os estudos sobre família ganham grande visibilidade na década de 1950, através do 

surgimento das terapias familiares, especialmente as de abordagem sistêmica, que visam 

compreender a integralidade das relações familiares a partir da análise de partes destas 

relações. Ou seja, compreender o todo pela análise das partes. De modo geral, o enfoque das 

terapias familiares recai sobre as mudanças nos padrões relacionais e de comunicação dentro 

do sistema familiar. Esses conceitos foram incorporados ao trabalho dos profissionais 

brasileiros, mas é a partir do movimento da Reforma Psiquiátrica que se passa a dar maior 

atenção à relação da família com o portador de sofrimento psíquico (ROSA, 2003). 

No transcorrer do século XX, quando os hospitais psiquiátricos eram os ‘espaços’ 

privilegiados de assistência à saúde mental, a família teve sua participação com visitas 

hospitalares bastante limitada, pois esses hospitais foram construídos longe dos centros 

urbanos, o que dificultava o acesso dos familiares. A construção nesses locais afastados 

condizia com a concepção que o individuo com transtorno mental era  alguém a ser apartado 

do contexto social. Esse distanciamento da família do processo de tratamento esteve presente 

até a década de 1980, quando emergem novas possibilidades referentes ao papel e ao 

relacionamento da família com o portador de transtorno mental, associadas à Reforma 

Psiquiátrica.  

A partir da referida reforma, o cuidado associado ao âmbito familiar foi valorizado 

pelo reconhecimento do impacto positivo na reabilitação psicossocial, entendida como o 

processo de restituição e ampliação da autonomia do usuário. De restituição, portanto, do 

poder contratual, compreendido como  um valor previamente atribuído para cada indivíduo 

dentro do campo social, o qual possibilita relações de troca. São componentes desse valor as 

trocas de bens, de mensagens e de afetos (KINOSHITA, 1997). No entanto, o sofrimento 

psíquico não se refere apenas ao membro que se desestabiliza, mas diz respeito a todos que 

compõem o universo familiar. Sua presença pode configurar um desgaste material, subjetivo, 

organizativo e social na família, pois o usuário de saúde mental pode se tornar dependente de 

seus familiares.  Desse modo, o papel das famílias ampliou-se, envolvendo e ultrapassando o 

cuidado diário com o indivíduo com transtorno mental.  
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Somando-se a esse processo o portador de transtorno mental busca retomar o curso de 

sua vida exercendo sua cidadania, deixando assim de ser desprovido de seus direitos, 

diferentemente do que acontecia no paradigma anterior. Para isso, no contexto do processo de 

desinstitucionalização, o portador de transtorno mental, até então excluído do convívio 

familiar, passou a ser (re) inserido nas rotinas de sua família.  

 A história da assistência à saúde mental mostra que a atenção reservada à família é 

relativamente recente. Enquanto apenas os manicômios respondiam pelas necessidades de 

cuidados prestados nesta área, a interação entre instituição, paciente, família e comunidade se 

encontrava incipiente e, em maioria dos casos, inexistente. O problema era colocado em um 

espaço longínquo, alheio ou estranho, o que podia ser interpretado como indício do real 

afastamento frente à consideração do processo saúde/doença, havendo olhares voltados 

apenas à doença (PEREIRA; PEREIRA JUNIOR, 2003). 

 O término da segunda guerra mundial trouxe inúmeras transformações na sociedade e 

estas se refletiram também na assistência psiquiátrica, havendo grande interesse pelos 

aspectos sociais e familiares. Nesse contexto, ocorreram diversas tentativas de transformar ou 

extinguir os hospícios. Os problemas próprios da guerra haviam criado uma situação de 

grande penúria nos manicômios. De um modo geral, a duração e os eventos da guerra 

transformaram o universo dos hospitais psiquiátricos. O racionamento de alimentos, assim 

como o rigor do inverno nas construções que não se podiam mais aquecer, arrastaram à morte 

um terço dos doentes hospitalizados. Alguns psiquiatras denunciaram o que eles chamaram de 

uma forma de “exterminação doce” (PEREIRA; PEREIRA JUNIOR, 2003).  

  Diante dessas dificuldades, os psiquiatras começaram a operar, durante e no pós-

guerra, transformações no interior dos hospícios, em movimentos que abrangeram vários 

países, como a psicoterapia institucional na França, as comunidades terapêuticas na Inglaterra, 

a psiquiatria preventiva nos Estados Unidos e, mais tarde, a psiquiatria democrática italiana. 

Todos colocavam em questão a organização e, às vezes, a própria existência de instâncias 

oficiais responsáveis pelos doentes mentais (CASTEL, 1978). Com os movimentos 

mundialmente conhecidos de análise e crítica anti-institucional em países ocidentais, surgiram 

modelos de intervenção que visavam reduzir ou eliminar a utilização dos hospitais 

psiquiátricos trazendo, entre outras consequências, a família para o cenário da assistência 

(PEREIRA; PEREIRA JUNIOR, 2003). 

No Brasil, em fim dos anos 1970, surgiu o movimento de Reforma Psiquiátrica, que 

buscava substituir os manicômios por iniciativas sociais, culturais, políticas, científicas, 
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jurídicas, assim como modificar os conceitos e a relação da sociedade com as pessoas 

portadoras de transtornos mentais. A Política de Saúde Mental no Brasil foi fortemente 

influenciada pela experiência italiana que teve à frente Franco Basaglia, cujos objetivos foram 

a redução do  número de pacientes internados e o tempo de internações dos mesmos, além de 

conter referência à participação das famílias e das comunidades na assistência em Saúde 

Mental. Porém, os papéis que competem a cada um desses ‘parceiros’ não foram naquele 

momento bem definidos ou mesmo compreendidos.  

Segundo Navarini e Hirdes (2008), na década de 80, alguns estudiosos observaram que 

as famílias estavam conseguindo prestar cuidados, tais como: alimentar, administrar a 

terapêutica medicamentosa e confortar o seu familiar doente, os quais, anteriormente, eram 

prestados por instituições estatais. A inclusão da família neste cuidado se mostrou associado, 

fundamentalmente, aos baixos números de reinternações. 

Alguns profissionais de saúde também se deram conta da necessidade de reconhecer a 

família como um membro integrante do cuidado prestado ao seu familiar com transtorno 

mental, pois observaram que a participação familiar influía favoravelmente no prognóstico da 

doença. No entanto, a família também deveria ser foco de intervenções da equipe profissional, 

embora parecesse difícil cuidar da família do individuo com transtorno mental, isto porque, 

até bem poucos anos atrás, os profissionais de saúde e as políticas de saúde mental não eram 

voltadas para as famílias, como um grupo capaz de ajudar na recuperação do seu familiar 

doente e também necessitando de ajuda (NAVARINI; HIRDES, 2008). A família passou a ser 

compreendida como detentora de papel singular na construção e na vida do sujeito, 

interferindo no processo de saúde-doença de seus membros, individual e coletivamente. 

A família, portanto, é uma instituição social que vem modificando sua estrutura 

através da história e tem finalidades diversas numa mesma época e lugar. Em face das novas 

políticas na área da saúde mental, consequência do movimento da reforma psiquiátrica, tais 

finalidades são redimensionadas, com o envolvimento das famílias no processo de transição 

dos espaços de tratamento de instituição coercitiva e restritiva para serviços comunitários de 

atenção à saúde (BORBA, et al., 2011).  

A família é essencial na vida de qualquer indivíduo, sendo referência, suporte e apoio, 

independentemente da condição de saúde. Sobretudo para os indivíduos em sofrimento 

mental, a família amplia sua atuação, assumindo o papel de cuidadora, auxiliando no 

tratamento, no enfrentamento de obstáculos pertinentes a doença, na reinserção social e na 

qualidade de vida desse indivíduo.  
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A ênfase do modelo atual em saúde mental, portanto, é o tratamento do portador de 

sofrimento psíquico no seio da família. Esta passa a ser incorporada no processo terapêutico, 

contribuindo com a reabilitação psicossocial do usuário. Antes, ela se mantinha afastada, 

como simples observadora dos acontecimentos, mas na atualidade o serviço de saúde trabalha 

também a aproximação destas famílias, integrando-a e incentivando sua participação frente às 

atividades desenvolvidas; e, ao mesmo tempo, dando suporte para que essas famílias possam, 

conjuntamente com a equipe profissional, contribuir para a manutenção da saúde do usuário 

do referido serviço. 

Apesar dos possíveis conflitos, a família, é única no desenvolvimento da sociabilidade, 

da afetividade e do bem-estar físico dos seus seres, sobretudo durante a infância e a 

adolescência (NAVARINI; HIRDES, 2008). Assim, não se deve desvincular o indivíduo do 

meio em que vive, uma vez que a família, como grupo, previne, tolera e corrige dificuldades 

de saúde, entre outros, sendo importante, em especial, junto a indivíduos com transtorno 

mental ou outras enfermidades que remetem a perda total ou parcial de autonomia, de modo 

permanente ou momentâneo.  

O transtorno mental não deve ser separado do contexto familiar e, por ser um elemento 

imprescindível, a família deve ser compreendida como uma aliada da equipe de saúde, 

atuando como um recurso na promoção do conforto e da confiança do paciente e, assim , , 

investindo na sua recuperação. Nessa perspectiva, os profissionais de saúde passaram a 

reconhecer a família como um membro integrante do cuidado prestado ao seu familiar doente, 

o que influi favoravelmente no prognóstico da doença. Associada ao protagonismo das 

famílias, a atenção psicossocial vai facilitar a reinserção social do usuário e a promoção da 

saúde do núcleo familiar, considerando as dimensões pessoais, biológicas, sociais e políticas 

que envolvem o cotidiano de suas vidas. 

Segundo Carnut e Faquim (2014), as famílias possuem composições diversas, sendo 

estas referentes ao arranjo de seus membros, sendo:  

a) família nuclear: composta por um homem e uma mulher que coabitam e mantêm 

relacionamento conjugal, tendo pelo menos um filho;  

b) família extensa: composta pelo núcleo familiar e outros membros agregados, que 

coabitam a mesma unidade doméstica, incluindo três ou quatro gerações;  

c) famílias adotivas: composta por um homem, mulher e filho que não apresenta laços 

de consanguinidade, podendo ser podem ser bi raciais ou multirraciais, como possibilitada 

pelo Código Civil Brasileiro;  
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d) famílias ditas “casal”: aquelas em que o homem e mulher se enlaçam via 

matrimônio, mas não concebem nem adotam filhos; 

 e) famílias monoparentais: chefiadas por pai (monoparental masculino) ou mãe 

(monoparental feminina), os lares monoparentais são aqueles que vivem com um único 

progenitor, com os filhos que não sejam adultos;  

f) casais homoafetivos: famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo 

(homoparentais), com ou sem crianças, que quando presentes, o fazem por três caminhos: 

reconstituição, quando um dos parceiros traz para a relação homossexual os filhos do 

casamento anterior; a adoção, legalizada ou não; a co-parentalidade, quando um dos membros 

do casal gera uma criança com uma pessoa que oferece parceria biológica e o filho passa a 

fazer parte do núcleo parental do pai ou mãe homossexual.  

Independente da composição, cuidar da pessoa com transtorno mental representa para 

a família um desafio, envolve sentimentos intrínsecos à vivência de um acontecimento 

imprevisto e seus próprios preconceitos em relação à doença. Implica em perceber o ser 

humano como ser de possibilidades, capacidades e potencialidades, independente das 

limitações ocasionadas pelo transtorno mental. Nesse processo, é preciso considerar que a 

convivência da família com o portador de transtorno mental nem sempre é harmoniosa, 

tendendo a ser permeada por tensões e conflitos, uma vez que é nesse espaço que as emoções 

são mais facilmente expressas. Assim, a família, como grupo de convivência, requer de seus 

integrantes a capacidade constante de repensar e reorganizar suas estratégias e dinâmica 

interna. Exige dos sujeitos o respeito à individualidade, pois apesar das pessoas habitarem a 

mesma casa, há uma diversidade de formas de ser e estar no mundo, uma vez que elas 

pensam, interpretam os fatos e se comportam de forma diferente (BORBA et al., 2011). 

Todos esses aspectos são dificultados pelas características do transtorno mental e as alterações 

comportamentais que geram. 

Outro aspecto a ser levado em consideração é a sobrecarga da família que convive 

com um indivíduo em sofrimento psíquico. Estudos revelam que essa sobrecarga refere-se às 

consequências que afetam o cotidiano da família, tais como: gastos financeiros; 

desestruturação social, profissional e familiar e sua consequente reorganização; compromissos 

extras que a família assume em alguns casos como higiene, transporte, controle das 

medicações, alimentação, lazer, acompanhamento do tratamento e os comportamentos de seu 

familiar doente (tentativas de suicídio, por exemplo). Essas questões causam desgaste físico, 

mental e emocional, com os quais a família convive constantemente (MIELKE et al., 2010). 
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Em termos econômicos, o transtorno mental de um membro da família promove ou 

intensifica quadros de vulnerabilidade social, pois o referido transtorno envolve os cuidados 

da família, com prejuízos na possibilidade de todos trabalharem de modo remunerado. O 

próprio indivíduo com transtorno mental se encontra, na maioria das vezes, impossibilitado de 

trabalhar. Nessa perspectiva, há forte associação entre situação de pobreza e adoecimento 

mental. 

Contudo, a família é considerada um ator social indispensável para a efetividade da 

assistência psiquiátrica e entendida como um grupo com grande potencial de acolhimento e 

ressocialização de seus integrantes, o que se torna fundamental para o controle do transtorno 

mental e a promoção da reinserção social prevista pelo atual modelo assistencial. 

Espera-se que a família desempenhe os papeis relacionados ao cuidar, incentivar, estar 

presente, ser suporte seguro e confiável, pois é no âmbito familiar que os seus integrantes 

buscam apoio, compreensão e vislumbram possibilidades de vida futura. A relação da família 

com a pessoa com transtorno mental por vezes é tensa, mas quando os sintomas decorrentes 

do transtorno estão controlados, a convivência pode ser harmoniosa, o que enseja entender o 

ser humano com transtorno mental como ser único dotado de capacidades, e que, apesar de 

algumas limitações, é capaz de se relacionar e desenvolver atividades (BORBA et al., 2011). 

Com os avanços das Reformas Sanitária e Psiquiátrica no Brasil, muitas mudanças 

vêm ocorrendo no setor saúde. No campo da saúde mental, certamente a maior conquista é o 

processo de desinstitucionalização do portador de sofrimento psíquico e a gradual 

implementação de serviços de saúde em meio aberto, como os CAPS. A partir dessa 

reformulação, os sujeitos que antes viviam enclausurados nos hospitais psiquiátricos, agora 

podem contar com um tratamento mais próximo de seus familiares e da comunidade onde 

vivem. 

Porém, nossa sociedade, bem como as famílias, estão pouco preparadas e amparadas 

para acolher o portador de sofrimento psíquico, havendo ainda uma lacuna entre o cuidado 

que se tem e o cuidado que se almeja ter em saúde mental. Por outro lado, muitos são os 

esforços empreendidos pelos serviços e pelos profissionais da saúde na busca por reverter à 

lógica de atenção à saúde mental arraigada na nossa cultura, em que prevaleceu por muitos 

anos, a exclusão e o preconceito. Ao mesmo tempo em que o mundo muda sua forma de ver e 

de se relacionar com a loucura, também o papel da família na sociedade também passa por 

inúmeras transformações. Muda a forma de se pensar a implicação da família no 

aparecimento da doença mental, uma vez que a literatura atual sobre o tema coloca a família 
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tanto como a grande causadora do adoecimento psíquico quanto como potente meio de 

cuidado e melhora. De acordo com isso, é visto a grande importância da participação das 

famílias em todo processo de tratamento, mais também a necessidade de um maior auxílio a 

essas famílias em como conviver com o paciente. 

Nessa perspectiva, o trabalho das equipes profissionais nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) desenvolve estratégias relacionais, acolhimento, escuta, que promovam a 

interação desses familiares com os serviços de saúde, visando a desconstrução de, 

estereótipos, a ampliação do conhecimento da família sobre o  diagnóstico e tratamento, o que 

auxiliará tais familiares no enfrentamento da doença, diminuindo as sobrecargas e 

sentimentos prejudiciais que surgem com a convivência diária na dinâmica família 

(PESSOA et al., 2019). 

Com o acolhimento e a escuta das famílias há o fortalecimento de ações que produzam 

saúde, criando espaços de interação, apoio e suporte. Promove-se um cuidado que se ocupa do 

aqui e agora, criando intervenções singulares que consideram a subjetividade dos sujeitos 

envolvidos, incentivando a participação da família nos espaços dos serviços substitutivos.  
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2. O TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NO CAPS DE ITAOCARA – RJ E A 

PROMOÇÃO DA REINSERÇÃO SOCIAL. 

 

O trabalho dos assistentes sociais, no campo da saúde, se desenvolve na relação de 

dever-direito à saúde, tornando-se uma prática necessária à efetivação da política de saúde 

vigente. Nessa perspectiva, a intervenção profissional tem  

 

se ampliado e se consolidado diante da concepção de que o processo de 
construção da saúde é determinado socialmente, e reforçado pelo conceito de 

saúde que passa a considerar o atendimento das demandas do setor sob o 

enfoque relevante das condições sociais (GAMA, 2009, p.30). 

 

Portanto, segundo Vasconcelos (2018, p.19):  

 

[...] cabe aos assistentes sociais, a partir dos princípios e do objeto da ação 

profissional – a questão social – planejar e realizar ações assistenciais que 

contribuam para a promoção da saúde, a prevenção de doenças, de  danos, agravos e 

riscos, e, do tratamento, priorizando o sofrimento social, para o fortalecimento da 

consciência sanitária e do controle social. 

  

O reconhecimento do Serviço Social como uma profissão em saúde é devido ao fato 

ser um dos maiores espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais brasileiros. A partir do 

processo de redemocratização e implementação do SUS mudou-se a relação da atuação e da 

formação no campo da saúde, incluindo novas orientações para os profissionais, incluindo os 

assistentes sociais (MAGALHÃES, 2019). 

Em termos de aparatos legais, tem-se ainda a resolução nº 338/1999 do Conselho 

Federal de Serviço Social/CFESS que reafirma o assistente social como profissional de saúde, 

pautado na resolução do Conselho Nacional de Saúde/CNS n. 218, de 06 de março de 1997, 

firmados a partir no novo conceito de saúde inaugurado pela Constituição de 1988, da própria 

formação do assistente social e do seu compromisso ético-político expresso no Código de 

Ética da profissão de 1993. Este formaliza o posicionamento em favor da equidade e justiça 

social como um dos principais fundamentos do Serviço Social, que se associam a defesa da 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem 

como sua gestão democrática (MAGALHÃES, 2019). 
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O serviço social passou a integrar a equipe de saúde mental na década de 1940, mais 

precisamente em 1946.  Os assistentes sociais inicialmente passaram a compor as equipes 

multidisciplinares inseridas nos extintos hospitais psiquiátricos, integrando, portanto, a o 

processo de implementação da saúde mental no Brasil. Posteriormente, com o movimento 

pela Reforma Psiquiátrica, iniciada em 1978, novos debates foram instaurados sobre a 

necessidade de se promover mudanças na assistência à saúde dos indivíduos com transtorno 

mental, como apresentado no capítulo 1. Essa reforma foi processada, de modo especial, a 

partir dos anos 1990, subsidiada pela Constituição de 1988 e pela criação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), que estabeleceram formalmente as diretrizes de todas as ações de saúde 

pública no país, como universalidade do acesso aos serviços, integralidade da atenção à saúde, 

equidade no atendimento, entre outros. Também, foi formalizado um novo conceito de saúde 

que abarcou os determinantes sociais do processo saúde-doença, como já mencionado.  

Com tais mudanças, os novos serviços de saúde mental abririam um maior espaço para 

a participação dos profissionais da área de serviço social, cuja presença nas equipes 

profissionais tornou-se praticamente obrigatória, devido às características do novo modelo 

assistencial, sendo os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) seu principal dispositivo. 

Assim, o número de assistentes sociais na saúde mental ampliou significativamente, adotando 

como principais embasamentos sua formação de base social e política, atuação com enfoque 

para a ação no território e privilegiando a reinserção na sociedade das pessoas com 

transtornos mentais, historicamente excluídas (BISNETO, 2007). 

Nos CAPS onde trabalham, os assistentes sociais passam a planejar e operacionalizar 

o projeto terapêutico dos usuários, em conjunto com a equipe profissional, atuando diante aos 

usuários e às suas famílias visando à reinserção social, meta última da referida equipe. Assim, 

os assistentes sociais apoiam, planejam e intervém frente aos novos tratamentos 

multifacetados usufruídos pelos indivíduos com transtorno mental (MOTA; RODRIGUES, 

2016).  

As mudanças que ocorreram na forma de olhar a “loucura” bem como a pessoa em 

sofrimento psíquico, e as demandas que emergiam relacionadas à vida social desses 

indivíduos, trouxeram necessidades que não podiam ser atendidas somente com o trabalho 

voltado para o campo “psi” (VASCONCELOS, 2000). 

Nessa perspectiva, o trabalho do Serviço Social na Política de Saúde Mental tem se 

constituído tema de debates para a categoria dos assistentes sociais, que tem buscado refletir 

sobre as estratégias para oferecer materialidade às atribuições profissionais a partir do 
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trabalho nessas instituições. Esse trabalho, segundo Robaina (2010), não está vinculado ao 

campo do saber psi, mas busca contribuir no campo teórico prático para a identificação dos 

determinantes socioeconômicos da população usuária do serviço, como também identificar as 

particularidades das expressões da questão social que são apresentadas no cotidiano 

profissional. A identificação desse objeto de trabalho contribuiu para que o assistente social se 

constituísse como um intermediador na busca pela efetivação dos direitos do cidadão. No 

campo da saúde mental o trabalho profissional é conduzido em direção à viabilização do 

acesso dos indivíduos com transtorno mental, bem como de suas famílias, aos direitos 

humanos e sociais garantidos em lei.  

Ao atuar na área de saúde mental, o Serviço Social atende demandas que são advindas 

de fatores condicionantes, os quais exigem uma análise crítica da realidade e uma intervenção 

pautada na lógica do direito, e do acesso à informação, na perspectiva da prevenção e da 

promoção de saúde. Seguindo estas orientações, o Serviço Social não corrobora com o 

atendimento imediatista e curativo, tão amplamente priorizado pelo modelo biomédico. 

(LANZA; CAMPANUCCI; BALDOW,  2012). 

É necessário que o assistente social, atuante na área de saúde, possa problematizar as 

demandas e as intervenções, a fim de viabilizar o acesso aos direitos dos usuários com 

transtorno mental. A prática deve tornar-se um exercício constante de análise crítica para que, 

além de garantir a qualidade no atendimento aos usuários, a profissão possa se fortalecer 

como categoria atuante na área de saúde mental, diante da hegemonia dos saberes “psi”. 

Entender a lógica do trabalho interdisciplinar, sem perder as diretrizes norteadoras da 

profissão; analisar os determinantes e a lógica institucional dos serviços substitutivos, não se 

submetendo a práticas burocráticas e rotineiras e atualizar a compreensão de conceitos 

legitimadores da Reforma Psiquiátrica, tais como clínica ampliada e reabilitação psicossocial, 

são preceitos essenciais para que o profissional exerça uma prática crítica e propositiva. 

Portanto, torna-se relevante refletir sobre a atuação dos assistentes sociais nos serviços que 

compõem a Rede de Atenção Psicossocial, uma vez que este profissional é capacitado para 

intervenção nas expressões da questão social e, pelo trabalho de articulação com a rede 

socioassistencial, pode contribuir para a promoção da autonomia e reinserção social da pessoa 

com transtorno mental em seu território. 

Nos Centros de Atenção Psicossocial, o Serviço Social desempenha importantes ações 

que dialogam com a base legal da profissão, na medida em que a atuação do assistente social 

é regida pela Lei de Regulamentação da Profissão de nº 8.662/1993. Tal prática profissional é 
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também direcionada pelos preceitos éticos preconizados pelo Código de Ética Profissional, 

pelo compromisso de emancipação legitimado pelo Projeto Ético Político e ainda, no caso 

específico da saúde, deve seguir os Parâmetros para Atuação do Assistente Social na Saúde. 

Nessa perspectiva, diante ao contexto da saúde mental e em associação com a Política 

Nacional de Saúde Mental atual, trabalha em prol da reinserção social do indivíduo com 

transtorno mental, investigando e intervindo sobre os determinantes sociais que possam 

promover novas crises ou recaídas e que interfiram na relação CAPS - usuários - famílias e/ou 

especificamente usuários-famílias. Assim, trabalha norteado pela diretriz da justiça social, da 

democracia, da cidadania e da redução do preconceito, promovendo o controle das 

repercussões das expressões da questão social na vida de usuários e famílias.  

O trabalho do assistente social nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), assim 

como em outros espaços de atendimento a indivíduos com transtorno mental, é de extrema 

necessidade, pois é esse profissional que está capacitado para intermediar os direitos sociais 

garantidos por lei, para que estes sejam acessados pela população que demandam as 

intervenções da Política de Saúde Mental.  

Segundo Robaina (2010), diante das diversas requisições e atividades desempenhadas 

na prática profissional do assistente social no campo da atenção psicossocial, os desafios 

postos à profissão também são variados. É o trabalho com as famílias e a necessidade de que 

se promova um tensionamento no cotidiano dos serviços acerca do conceito de família; a 

atuação no território, com a possibilidade de se realizar a articulação com as lideranças e 

equipamentos comunitários; a promoção da geração de renda e trabalho nos serviços, por 

meio de discussões sobre as relações de trabalho, do valor de uso e de troca do produto das 

oficinas; a participação como trabalhador social no Controle Social, nas Assembleias, 

Conselhos e Conferências; e a garantia de acesso aos direitos sociais. 

O Centro de Atenção Psicossocial de Itaocara/RJ é responsável pelo atendimento à 

população de sua área de abrangência, ou seja, a cidade de Itaocara e seus distritos.   É 

definido como CAPS I, pois este município possui 22.899 habitantes, em 2010, com 

estimativa de 23. 222 habitantes em 2022 (IBGE, 2017). Assim, seu principal objetivo é 

acolher usuários com transtornos mentais e com uso abusivo de álcool e outras drogas, 

promovendo integração social e familiar, e buscando proporcionar melhores condições de 

vida aos usuários.  

Realiza acompanhamento clínico e psiquiátrico, e promove a reinserção social a partir 

do incentivo ao acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 
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laços familiares e comunitários; sendo, portanto, um serviço de atendimento de saúde mental 

substitutivo ao modelo hospitalocêntrico e um lugar de referência e tratamento de transtornos 

mentais, psicoses, neuroses graves, uso abusivo de álcool e drogas e demais quadros.  

Cada usuário/CAPS deve ter um projeto terapêutico individual, isto é, um conjunto de 

atendimentos que respeitem a sua particularidade, que personalizem o atendimento de cada 

pessoa na unidade e fora dela e proponha atividades durante a permanência diária no serviço, 

segundo suas necessidades. A depender do projeto terapêutico do usuário do serviço, o CAPS 

poderá oferecer atividades individuais, para famílias ou comunitárias, assembleias ou 

reuniões, tudo isso conforme as determinações da Portaria GM 336/023 (BRASIL, 2004).  

A partir disso, e com a criação da Política Nacional de Promoção a Saúde no ano de 

2006, essa concepção de saúde foi fortalecida em uma perspectiva de defendê-la associada a 

processos resultantes do modo de vida cotidiano da pessoa. Desse modo, o objetivo 

terapêutico não é mais “curar a doença”, mas sim, de fortalecer o usuário, afim de “produzir a 

saúde e defender a vida”. Neste sentido, compreende-se que a pessoa que sofre com uma 

doença psíquica não é influenciada, necessariamente por causas físicas ou orgânicas, mas essa 

doença pode também ser fruto da vida em sociedade, onde incluem fatores sociais, culturais e 

econômicos (AMARANTE, 1994). 

O profissional de Serviço Social nos CAPS, inclusive no CAPS de Itaocara/RJ, realiza 

atividades como: a) acolhimento, que é entendido como uma postura de receber, escutar e 

tratar de forma qualificada e humanizada o usuário; b) visitas domiciliares, utilizadas como 

meio de ter acesso a um melhor conhecimento das condições e modos de vivencia da 

população usuária atendida; c) reuniões em grupos, onde o foco são as relações grupais com 

objetivo de trabalhar as dimensões interna e externa os processos grupais e coletivos, sendo 

temas frequentes: cidadania, defesa de direitos e seus subtemas; d) atendimento específico à 

família, sendo realizado prioritariamente em grupos, mas também podendo ocorrer de modo 

individual; e) elaboração de relatórios e pareceres sociais. Além destas, desenvolve ações de 

elaboração de projeto terapêutico, reunião com a equipe para discussão de caso. Assim, 

desenvolvem ações socioassistenciais, socioeducativas e de articulação com a equipe (CFESS, 

2010). 

O acolhimento é estimado como uma das diretrizes de maior relevância na política de 

humanização do Sistema Único de Saúde (SUS), estando relacionado à postura de receber, 

escutar e tratar de forma qualificada e humanizada o usuário e suas demandas. É considerado 

um instrumento importante na construção de vínculo, além de promover, nos serviços de 
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saúde, acesso com responsabilização e resolutividade (BIGATÃO; PEREIRA; CAMPOS, 

2019).  

Os princípios ligados ao acolhimento contribuem para produção de saúde no campo de 

saúde mental.  No CAPS Itaocara/RJ são realizados atendimentos para a família, com 

acolhimento individual ou coletivo dos familiares e suas demandas, que garantam a 

corresponsabilização no contexto do cuidado, propiciando o compartilhamento de 

experiências e de informações.  

A visita domiciliar, como todo instrumental técnico-operativo, necessita ser 

apreendida em direta articulação com a categoria trabalho, como dimensão constitutiva de 

todo e qualquer processo de trabalho, especialmente a partir da centralidade da dimensão 

teleológica na articulação do mesmo, mediando à materialização do exercício profissional. 

Assim, destaca-se que na “perspectiva dialético-crítica a centralidade é atribuída à finalidade e 

não ao instrumental em si”, pois o conjunto de técnicas e instrumentos se constitui em 

“estratégias sobre as quais se faz a opção de acordo com o contexto e o conteúdo a ser 

mediado para se chegar a uma finalidade” (PRATES, 2003, p. 6). Sendo assim, a visita 

domiciliar não pode ser discutida de forma dissociada do contexto histórico, político e 

societário na qual esta é realizada, que lhe imprime diferentes significados, de acordo com a 

inserção em processos de trabalho desenvolvidos em diferentes espaços sócio-ocupacionais, 

juntamente com os conhecimentos e valores que fundamentam a utilização deste instrumento 

interventivo (CLOSS; SCHERER, 2017). 

No trabalho realizado com grupos, a equipe busca elaborar atividades que promovam 

um ambiente coletivo, possibilitando a socialização das informações e a participação dos 

usuários, proporcionando um espaço democrático para troca de experiências e construção de 

conhecimentos,  

 

além de uma prática reflexiva, que possibilita aos usuários a análise e 

desvendamento das situações vivenciadas por meio de reflexão crítica 
estimulada pelo assistente social, de forma que o usuário consiga captar, na 

medida do possível, o movimento consciente, do processo de transformação 

dessa realidade enquanto ser histórico. Esse processo deve priorizar a 
atenção coletiva, em grupo, o que possibilita a troca de experiência entre os 

sujeitos, a manifestação da força que a organização tem e da condição de 

classe dos sujeitos envolvidos (VASCONCELOS, 1997, p. 54). 

 

Sabemos que o trabalho em grupo possibilita a transformação de questões, até então, 

entendidos como individuais, em vivências coletivas, produzindo um novo sentido ao 

processo de saúde-doença. Abrem espaços para a democratização de conhecimentos, 
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proporcionando o intercâmbio de experiências sobre a doença de que estão acometidos, assim 

como, contribuindo para o fortalecimento dos usuários como sujeitos de sua saúde.  

O parecer social é uma das partes que integram o estudo social, na qual o assistente 

social, tomando por base os dados coletados ao longo do estudo social, cuja análise sempre se 

dá a luz do referencial teórico, expressa a sua posição técnica sobre a  situação em questão (a 

que gerou o estudo social). O relatório, por sua vez, é referente à apresentação das atividades 

desenvolvidas na área de atuação do profissional (visitas domiciliares, informações e 

providências tomadas, bem como as suas justificativas). Seu conteúdo deve ir além do 

burocrático, contendo informações relevantes ao processo interventivo, não devendo somente 

informar, mas explicitar as razões das ações (encaminhamentos) tomadas ou a serem 

realizadas. O relatório não se trata de um boletim informativo (JESUS, ROSA, PRAZERES, 

2004). 

Além das ações acima mencionadas, algumas são desenvolvidas em espaço físico 

externo ao CAPS. Dentre estas, destacam-se duas, pela importância para promoção da 

autonomia dos usuários:  

 A “oficina de compras”: Os usuários teriam que utilizar o dinheiro (papel), 

previamente entregue a eles, para realização de compras na feira, com supervisão do serviço 

social. Ao usuário foi apresentado o desafio de saber o valor dos produtos e realizar o calculo 

para saber se o dinheiro em mãos daria para pagar o produto, calculando também o troco, caso 

houvesse. Esta oficina promoveu o lidar com o dinheiro, pois caso necessitassem realizar 

compras, os usuários soubessem fazê-las. Caso fossem a um mercado ou quitanda saberiam 

administrar seu dinheiro, seu troco.  

 Oficina de informática: um ônibus cedido pela prefeitura levam os usuários do CAPS, 

em um determinado dia da semana, a um laboratório de informática, onde fazer uso do 

computador, com auxilio de um professor. Usam para fins lúdicos, como quebra-cabeça, 

montagem de peças, colorir desenhos, dentre outros. A proposta foi levar o usuário a sair de 

sua rotina, aprendendo coisas novas em um novo espaço. O serviço social atuou como 

organizador/planejador da atividade. 

Durante o estagio em Serviço Social realizado no CAPS de Itaocara/RJ, foram 

desenvolvidas as atividades internas ao CAPS e as visitas domiciliares, externas ao CAPS. 

Nesse CAPS, a população atendida foram homens e mulher, em proporções semelhantes, 

sendo um total de 58 usuários. Todos usufruem de benefícios assistenciais ou previdenciários, 
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sendo BPC (a maioria) ou aposentadoria. Esses usuários, com exceção daqueles que vivem 

sozinhos e gerenciam sua vida, residem com pelo menos um de seus familiares.  

Em relação às visitas domiciliares, estas foram realizadas a partir do não 

comparecimento dos usuários em seus dias de tratamento, conforme seu projeto terapêutico, 

com o objetivo de obter informações sobre o estado de saúde, em geral e, especialmente, 

mental, e saber o motivo da ausência nas atividades do CAPS. Essas visitas também tinham o 

intuito de analisar alterações no comportamento dos usuários durante os atendimentos no 

CAPS, percebido seja pelos profissionais, ou alterações percebidas pelas famílias no ambiente 

de suas residências. Diante a situação encontrada, eram feitas orientações e dado apoio aos 

familiares e aos usuários. 

O acolhimento realizado ocorreu por meio de atendimento individual ao usuário e ao 

familiar/cuidador. Fez-se através de escuta qualificada, a partir de procura espontânea ou 

devido a encaminhamento de outro serviço para o CAPS, sendo manifestadas as demandas 

pertinentes ao usuário e a família. Dependendo da demanda, a intervenção consiste em 

orientações e esclarecimentos, realização de visita domiciliar ou institucional e/ou 

encaminhamento formal a alguma outra instituição da rede de serviços sociais.  

O serviço social também se responsabiliza por conduzir/orientar o usuário e/ou 

familiar ao serviço do qual necessita, seja no CAPS seja em outra instituição local. São 

demandas frequentes: consultas com médicos, neurologista, psiquiatra, oftalmologista, 

ortopedista ou outras especialidades; psicólogo; dentista. No caso de dentista, é feito 

encaminhamento para o Centro de Saúde local e de outras especialidades médicas, exceto 

psiquiatra e neurologista, é feito encaminhamento para o hospital geral local, denominado 

Hospital Municipal de Itaocara. Este hospital também possui dois leitos para internação 

psiquiátrica, caso o CAPS solicite internação de algum usuário, em situações extremas, como 

a exemplo tentativa de suicídio. O serviço social atua no processo de viabilizar o atendimento 

necessário, orientando e articulando a rede de serviços, sendo tais ações condizentes com as 

“ações socioassitenciais” (CFESS, 2010). 

É de grande importância também, destacar que o município de Itaocara, em especial o 

Hospital Municipal de Itaocara conta com dois leitos destinados a pessoa em crise para ser 

utilizado pelo CAPS quando necessário, amparado pela Portaria Nº 3.720, de 22 de Dezembro 

de 2017 que destaca:  

 

Ficam habilitados os Serviços Hospitalares de Referência para atenção às 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde 
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decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas a seguir relacionados, 

para realizar os procedimentos específicos previstos na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2017, s.p.).  

 

Sendo dessa forma, sempre que necessário para uso de algum usuário encaminhado 

pelo CAPS é disponibilizado pelo hospital imediatamente os leitos destinados aos seus 

usuários (BRASIL, 2017). 

O grupo de familiares de usuários do CAPS, com reuniões mensais, foi proposto como 

projeto de intervenção do serviço social no período de Estagio em Serviço Social, consistindo 

em outra frente de trabalho. Este grupo é composto, principalmente, por mães ou irmãs de 

usuários com transtornos mentais. Tem por objetivo oferecer um suporte aos familiares, tanto 

no sentido de ser um espaço para tirar dúvidas sobre o tratamento e o manejo com o usuário, 

como um momento para que o familiar/cuidador possa falar das suas angústias, cansaço e 

dificuldades, portanto, falar de si mesmo enquanto pessoa, não somente enquanto cuidador. 

Há um dialogo com as famílias, uma troca de informações sobre o tratamento dos usuários e o 

manejo entre familiares de indivíduos com transtorno mental, sendo apresentados pelas 

famílias os avanços e as dificuldades encontradas. Assim, há a percepção se o tratamento esta 

surtindo efeito e também os aspectos que podem ser aprimorados. Em muitos casos, os 

familiares revelam sua preocupação em relação aos diversos comportamentos do indivíduo 

com transtorno mental, sendo tomadas as medidas e encaminhamentos cabíveis, com vistas à 

redução das dificuldades na relação família-usuário e o aprimoramento do projeto terapêutico 

quando couber. 

A família é vista como aliada no processo de cuidado à pessoa com transtorno mental. 

No entanto, elas têm seu cotidiano totalmente modificado com o advento da doença de um 

membro. Essas modificações causam sofrimento, principalmente no período adaptativo, 

devido à falta de preparo e orientação quanto ao transtorno mental e à assistência em saúde à 

pessoa doente. Mas, o CAPS se dispõe a gerar um suporte a tais famílias, escutando-as e 

auxiliando-as, tanto em conversas particulares quando nas reuniões de famílias que são 

realizadas mensalmente. 

No Estágio em Serviço Social foram realizadas nove reuniões de Grupo de Familiares. 

Contudo, inicialmente as reuniões não atraíram número significativo de familiares. Assim, 

após a segunda reunião, foi alterado o dia da semana para realização das reuniões, passando 

de 6ª. feira para 3ª feira, como uma tentativa de favorecer a participação das famílias, devido 

ser no início das semanas, distante dos fins de semana. Também, foram realizados 
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telefonemas para os familiares na véspera das reuniões. Tais iniciativas promoveram o 

aumento no número de famílias nas reuniões.  

Com a participação das famílias foi possível aprimorar os projetos terapêuticos, sendo 

escolhidos novos dias para a realização dos demais projetos e atividades do CAPS, mais 

adequados para a rotina dos usuários e famílias. Outro resultado positivo foi o fato de vários 

familiares terem passado a ter mais paciência, aptidão e compreensão para lidar com as crises, 

surtos e modificações no comportamento dos indivíduos com transtorno mental, que em 

alguns momentos ocorrem. Isso foi percebido a partir de relatos das familiares nas reuniões, 

expressando uma autoavaliação. Portanto, destacaram-se a sobrecarga emocional das famílias 

e a necessidade de reestruturação familiar para se adequar a presença do transtorno mental. 

Conseguir atuar de modo ponderado e firme diante às situações críticas foi sinalizado como 

um desafio pelas famílias.  

Diante ao exposto, é possível afirmar que os CAPS e, em particular, o CAPS do 

município de Itaocara/RJ, trabalham para além da perspectiva biomédica, considerando não 

somente a doença, mas também os aspectos sociais, econômicos e culturais que influenciam 

no processo saúde-doença, referente a cada usuário. As atividades desenvolvidas não se 

restringem apenas ao atendimento ambulatorial e médico, as práticas profissionais incluem a 

realização de grupos de discussões, oficinas, reuniões com os familiares, dentre outras 

atividades. Consiste em trabalhos relevantes, pois desperta no usuário e em sua família um 

olhar reflexivo sobre a sua saúde psíquica, as relações familiares e a importância da interação 

social. Portanto, os trabalhos desenvolvidos contribuem para a “reinserção social” dos 

usuários.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia analisou o trabalho do serviço social nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), enfatizando a participação familiar no processo de atenção à saúde 

mental. Assim, apresentou os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como dispositivo 

fundamental na Rede de Atenção Psicossocial no Brasil, sendo um dispositivo que se constitui 

contraponto às internações psiquiátricas nos moldes do modelo assistencial hospitalocêntrico, 

historicamente construído e combatido pelo Movimento pela Reforma Psiquiátrica.  

No contexto de redimensionamento da assistência em saúde mental, cuja meta é a 

reinserção social dos indivíduos com transtorno mental, a participação das famílias no 

processo de tratamento/controle foi destacada como um elemento indispensável. Isso, pois a 

reabilitação proposta pelos CAPS não se limita apenas a utilização de fármacos e eventuais 

intervenções, mas estende-se a ações e procedimentos que visem à reintegração familiar, 

social e profissional, bem como a melhoria na qualidade de vida do usuário do CAPS e da 

família.  

A família, independente de sua composição, é essencial na vida de qualquer indivíduo, 

sendo referência, suporte e apoio, independentemente da condição de saúde e de sua 

composição. Sobretudo nas pessoas com transtornos mentais, a família assume o papel de 

cuidadora, visando auxiliar no tratamento, no enfrentamento de obstáculos surgidos com a 

doença, na reinserção social e na qualidade de vida desse indivíduo.  

Assim, existe uma necessidade evidente de uma assistência efetiva direcionada à 

família cuidadora, baseada em estratégias relacionais – acolhimento, escuta e orientações - 

que promovam a interação desses familiares com os serviços de saúde. Para que assim, 

estereótipos sejam desconstruídos, e que o conhecimento sobre o diagnóstico e o tratamento 

seja ampliado, auxiliando os familiares para o enfrentamento da doença, promovendo a 

redução de ‘sobrecargas’ e sentimentos prejudiciais que surgem com a convivência diária, na 

dinâmica família. 

O Serviço Social foi apresentado como profissão que lida diariamente na efetivação de 

direitos e execução de políticas públicas. No âmbito da saúde mental, em especial nos CAPS, 

tem realizado um trabalho com múltiplas frentes, com ações socioassistenciais, como 

orientações e encaminhamentos para acesso a outros serviços de saúde ou de assistência 

social; ações socioeducativas, como o Grupo de Familiares, desenvolvido em Itaocara/RJ; e, 

ações de interação com a equipe, como as reuniões de equipe para discussão dos ‘casos’, 
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quando o serviço social, a partir da escuta qualificada das famílias traz elementos para 

redefinições do projeto terapêutico.  

O serviço social ao trabalhar com as famílias pode observar as dificuldades envolvidas 

com o cuidador de alguém com transtorno mental, intervindo no sentido de amenizá-las. 

Foram dificuldades da ordem das relações familiares e do cuidado, em especial, sem esquecer 

que tais famílias vivenciam situações de vulnerabilidade social, embora a grande maioria a 

usufrua de algum tipo de beneficio público – assistencial ou previdenciário. Frente a esta 

realidade o Serviço Social tem desenvolvido um trabalho de conscientização, mobilização e 

mudança que proporcionam a estas famílias assumirem a autonomia de suas vidas, 

promovendo também a autonomia dos usuários.  
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