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RESUMO 

Objetivo: refletir sobre a violência familiar contra as crianças e adolescentes com 
transtornos mentais a partir da Atenção Primária à Saúde e do campo da Saúde Mental. 
Método: estudo transversal realizado por meio de um censo com os responsáveis de 
crianças e adolescentes assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil 
(CAPSi) do município de Nova Iguaçu, totalizando 275 entrevistados. A coleta de 
dados, que contou com técnica de entrevista face a face, utilizou um instrumento 
multidimensional. A primeira dimensão do instrumento abordou as características 
sociodemográficas familiares e os aspectos clínicos das crianças/adolescentes, 
utilizando itens da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e os Critérios de 
Classificação Econômica da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. O 
acompanhamento dos usuários do CAPSi nos serviços de Atenção Primária foi avaliado 
por meio das subescalas de acesso de primeiro contato contida no instrumento Primary 
Care Assessment Tool (PCATool). Já a aferição de violência familiar contra as crianças 
e adolescentes foi realizada com uso do Parent-Child Conflict Tactics Scales (CTSPC). 
A análise estatística ocorreu com auxílio do software Stata SE 13, calculando-se as 
prevalências e os intervalos de confiança a 95%. Nas análises bivariadas foram 
calculados os respectivos p-valores, utilizando o Teste Exato de Fisher  e considerando 
associação estatisticamente significante quando menor que 0,05 e limítrofe quando no 
intervalo entre 0,05 e <0,01. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
sob o protocolo de número 59046116.4.0000.52.84. Principais resultados: observou-se 
predomínio de crianças de até 11 anos de idade, do sexo masculino, negras e com tempo 
de diagnóstico acima de 4 anos. Quase a totalidade de usuários do CAPSi frequentam o 
serviço uma vez por semana e tem tempo de acompanhamento entre um e quatro anos. 
Mais da metade dos usuários (58,9%) também são acompanhados nos serviços de 
Atenção Primária. Os transtornos de comportamento e emocionais que aparecem 
habitualmente durante a infância e na adolescência foram os principais (40,0%) 
diagnósticos identificados nos usuários do CAPSi. Observou-se o predomínio de 
cuidadores acima de 30 anos de idade, do sexo feminino, pretos e pardos e com mais de 
8 anos de estudo. O cuidado com as crianças/adolescentes foram realizados 
prioritariamente pelas mães (77,1%; IC95%: 71,7/81,7) e pais (12,0%; IC95%: 
8,6/16,4), dedicando mais de 40 horas semanais aos filhos. Todos os responsáveis 
relataram o uso de disciplina não violenta na educação dos filhos. Em contrapartida, 
98,9% (96,6/99,66) dos entrevistados também referiram alguma forma de violência 
praticada por um dos cuidadores. A agressão psicológica foi o evento abusivo mais 
prevalente (96%; IC95%: 92,9/97,8), seguida dos eventos de punição corporal (93,5%; 
IC95%: 89,8/95,8), dos maus-tratos físicos (77,4%; IC95%: 72,1/82,0) e dos maus-
tratos físicos graves (44,7%; IC95%: 38,9/50,7). Conclusão: o perfil sociodemográfico 
identificado neste censo se estabeleceu de modo similar ao identificado em outros 
estudos, tanto no que tange as crianças e adolescentes como nos 
responsáveis/cuidadores. O tempo dedicado ao cuidado, embora seja similar ao 
identificado em outros cenários de pesquisa, deve ser encarado como um importante 
marcador de conflitos familiares, fato este que merece especial atenção pelos serviços 
de saúde. Defende-se esta hipótese na medida em que a sobrecarga do cuidador é 
reconhecida pela literatura como um importante fator de risco para as situações de 
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violência. A elevada magnitude dos maus-tratos e agressões infanto-juvenis, sobretudo 
as formas graves, também serve como um alerta aos serviços, sobretudo pela dupla 
corbertura assistencial – Saúde Mental e Atenção Primária – que estes usuários 
possuem. Parece imperativo refletir, conforme aponta a vasta literatura sobre o tema, 
que é urgente a aproximação entre os cuidados prestados pelos dispositivos destas duas 
áreas, podendo ser a temática das violências uma necessidade e o elemento disparador 
para a formulação de ações sinérgicas neste campo. Contribuições ao cenário: 
acredita-se que as produções técnica e bibliográficas geradas por esta dissertação 
possam contribuir ao cenário de estudo com subsídios para a (re)programação e 
pactuação assistencial. O reconhecimento das características a partir do censo realizado 
podem permitir a ampliação da articulação com a atenção primária em saúde.  

Descritores: Saúde Mental, Atenção Primária à Saúde, Violência, Maus-Tratos Infantis, 
Criança, Adolescente, Transtornos Mentais.  
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ABSTRACT 

 
Objective: to reflect upon domestic violence against children and teenagers with mental 
illnesses served by Primary Health Care and Mental Health services. Methods: cross-
sectional study conducted through a census with parents of children and adolescents 
served by the Psychosocial Care Centre (CAPSi) in the municipality of Nova Iguaçu, 
totalling 275 respondents. Data collection, which happened through face-to-face 
interviews, was performed by using a multidimensional tool. Firstly, the family 
sociodemographic characteristics and clinical aspects of the children/adolescents were 
addressed, making use of National Household Sample Survey items and the 
Classification Criterion from the Brazilian Association of Research Companies. 
Monitoring of CAPSi users in Primary Care was assessed through the First-Contact 
Access subscale of the Primary Care Assessment Tool (PCATool). Measurement of 
domestic violence against children and adolescents was performed by using the Parent-
Child Conflict Tactics Scales (CTSPC). Statistical analysis was carried out with aid of 
Stata SE 13 software, calculating the prevalence and the confidence interval at 95%. P-
values were calculated, in the bivariate analysis, by using the Fisher’s Exact Test and 
regarded as statistically significant when less than 0.05 and borderline when ranged 
between 0.05 and <0.01. The study was approved by the Ethics Committee in Research 
(protocol number: 59046116.4.0000.52.84). Main results: it was observed a 
predominance of children up to 11 years old, male, black, and diagnosed more than 4 
years ago. Most of CAPSi users have a once-a-week attendance and monitoring time of 
one to four years. More than half of the users (58.9%) are also monitored in Primary 
Care. Emotional and behavioural disorders whose onset is typically seen during 
childhood and adolescence were the main diagnosis in CAPSi users (40.0%). It was 
observed the predominance of caregivers over 30 years old, female, black or brown, and 
with over 8 years of education. Care was provided mainly by mothers (77.1%; CI95%: 
71.7/81.7) and by fathers (12.0%; CI95%: 8.6/16.4), devoting more than 40 hours a 
week to their children. All of them reported making use of non-violent discipline 
techniques. On the other hand, 98.9% (96.6/99.66) of the interviewed reported some 
sort of violence perpetrated by one of the caregivers. Psychological aggression was the 
most prevalent one (96%; CI95%: 92.9/97.8), followed by corporal punishment (93.5%; 
CI95%: 89.8/95.8), physical abuse (77,4%; CI95%: 72,1/82,0), and then severe physical 
abuse (44.7%; CI95%: 38,9/50,7). Conclusion: the demographic profile identified in 
this census was established similarly to other studies, regarding both 
children/adolescents and caregivers. Time devoted to care, although similar to what had 
been identified in other scenarios, must be seen as an important marker of family 
conflicts, a fact which deserves special attention from health services. We put forth this 
hypothesis since overload of the caregiver is recognised by the literature as an important 
risk factor for violence. The high magnitude of physical abuse to children, especially the 
most severe forms, also serves as a warning to health services, notably because of the 
double health care coverage – Mental Health and Primary Health Care – that these users 
make use of. It seems imperative to reflect upon, according to the vast literature on the 
subject, the urgency about the rapprochement between the care provided by these two 
areas, and it may be the subject of violence a necessity and the trigger element for the 
development of synergistic actions in this field. Contributions: it is believed that the 
technical and theoretical knowledge produced by this thesis may provide this area with 
contributions for health (re)programming and pact. Recognising the data brought up by 
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this census may allow the creation of new interfaces between Primary Health Care and 
Mental Heath. 
 
Keywords: Mental Health, Primary Health Care, Violence, Child Abuse, Child, 
Adolescent, Mental Disorders. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil e suas interfaces com a Atenção 

Primária à Saúde 

1.1.1. A construção, os desencontros e os desafios na articulação entre a Atenção 

Psicossocial e a Atenção Primária à Saúde  

A Reforma Psiquiátrica (RP) brasileira é compreendida como um conjunto de 

transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, sendo, sobretudo, um 

processo que traz as marcas de seu tempo. Campo amplo e heterogêneo, ela é composta 

por dimensões jurídico-político, técnico-assistencial, epistemológico e sociocultural 

(NICACIO, 2011). Não é possível compreendê-la sem mencionar suas origens, como 

movimento social e como uma articulação de atores da sociedade civil que apresentaram 

suas demandas e necessidades, assumindo seu lugar de interlocutor, exigindo do Estado 

à concretização de seus direitos. 

Desde as décadas de 80 e 90 a trajetória da RP brasileira acompanha as 

transformações do sistema de saúde no país, tendo como marco teórico-prático a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde e a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental 

(HIRDES, 2009). As modificações do modelo assistencial e as críticas ao saber 

psiquiátrico foram contundentes neste período, questionando, especialmente, a forma do 

cuidado prestado à população e a centralidade de assistência à doença em detrimento 

aos sujeitos.  

Havia uma necessidade de contestar a forma de prestação de cuidados às pessoas 

no nível comunitário, incluindo os subgrupos portadores de transtornos mentais, que 

antes eram basicamente internados em instituições manicomiais e asilares. O ambiente 

hospitalar produzia a cronificação dos internos e era cercada de maus tratos, exclusão, 
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mortes não solucionadas, violação dos direitos humanos, abusos, agradando apenas aos 

proprietários destas instituições, que enriqueciam ao custo do sofrimento psíquico dos 

usuários (ROSA e VILHENA, 2012). 

Explicitando as disputas presentes no campo da Saúde Mental neste momento e 

que surgiram a partir das reformas vivenciadas nestas décadas, Yasui (2006, p. 26) diz: 

Como a Reforma Sanitária, a reforma psiquiátrica também, se 
configura, não apenas como mudança de um subsetor, mas 
como um processo político de transformação social. O campo 
da saúde mental é um lugar de conflitos e disputas. Lugar do 
encontro do singular e do social, do eu e do outro. É, também, o 
lugar de confronto: das ideias de liberdade, autonomia e 
solidariedade contra o controle e a segregação, da inclusão e 
da exclusão, da afirmação da cidadania e de sua negação. 
Portanto, campo de lutas políticas e ideológicas que envolvem 
militância, protagonismos, negociações, articulações, 
pactuações. Assim, a Reforma Psiquiátrica é um movimento 
político, impregnado ética e ideologicamente e o processo de 
sua construção não pode ser desvinculado da luta pela 
transformação da sociedade. 

 

Visando buscar caminhos de protagonismo para o processo de cuidado em saúde 

mental, a RP avançou no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações 

interpessoais, garantindo a criação de modelos substitutivos à centralidade da 

assistência médico-centrada, hospitalar e manicomial. Tanaka & Ribeiro (2009) relatam 

que, acompanhando a trajetória da Reforma Sanitária (RS), os conceitos e práticas 

relacionadas a estes cuidados também sofreram modificações ao longo do tempo, 

passando a enfocar, principalmente, o trabalho de base comunitária e territorial e na 

desinstitucionalização dos usuários. 

Compreendendo a desinstitucionalização como o deslocamento da atenção de 

base hospitalar para a comunitária, passou-se a reforçar o rompimento com as práticas 

manicomiais que eram estabelecidas dentro das instituições com características asilares 
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do passado. Também compreendida como a desospitalização da loucura, integrou-se a 

ideia de que o cuidado deveria ser praticado no local onde as pessoas vivem, interagem 

e se relacionam (ROTELLI et al, 2011; Amarante, 2007). Neste contexto de disputas, 

nascem os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) com a lógica de redirecionar e (re-) 

ordenar a rede de saúde mental em esfera municipal, tornando-se um possível modelo 

substitutivo à assistência psiquiátrica do passado. A implantação do primeiro CAPS, em 

1986, São Paulo, ocorre em meio a muitas dúvidas e problemas de adequação, já que 

apenas 7% dos recursos financeiros da Saúde Mental (SM) eram destinados a esse 

serviço. O restante do monte ainda permanecia destinado ao hospital psiquiátrico 

(ROSA e VILHENA, 2012; BRASIL, 2005). 

Ao mesmo tempo em que a RP questionava os sentidos do tratamento e cuidado, 

o país também passava pelo processo de redirecionamento do modelo de atenção em 

saúde. O avanço na criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com devido amparo 

legal acontece com a constituinte de 1988, garantindo que a saúde é direito de todos e 

um dever do Estado, e sendo regulamentado mais tarde pela Lei nº. 8.080/1990. 

(BRASIL,1990). 

Com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) algumas propostas de 

reorganização da assistência foram criadas, onde a Atenção Primária à Saúde (APS) 

ganhou contornos específicos com a criação do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), em 1991, e o Programa de Saúde da Família (PSF), em 1994. O 

contexto do trabalho de base comunitária, de ordenamento territorial e com ênfase na 

família, também passou a ser modelo perseguido no país (GIL, 2006). 

O PSF, após a publicação da Norma Operacional Básica 96 (NOB 96), torna-se 

estratégia dos sistemas de saúde municipais, possibilitando uma grande 

responsabilização dos municípios no que se refere à saúde de todos os residentes do 
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território e na mudança e redirecionamento do modelo assistencial. Desta forma, o PSF 

se configura como um serviço central na modalidade de atenção primária e se torna a 

porta de entrada preferencial do SUS (BRASIL,1997), tornando-se estratégia prioritária, 

em 2006, e passando a ser denominado de Estratégia Saúde da Família – ESF (BRASIL, 

2006). É importante dizer que o trabalho da Estratégia se configura a partir do trabalho 

em equipe multiprofissional – com ao menos um médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, equipe de saúde bucal e podendo contar com agentes comunitários de 

saúde – na lógica da vigilância em saúde e na participação comunitária (BRASIL, 

2016). A Figura 1 apresenta o crescimento do número de equipes de saúde da família no 

país. 

Figura 1 – Cobertura de ESF no Brasil 

 
Fonte: Ministério da Saúde 2014. 

Em contrapartida, o curso de desenvolvimento e consolidação da RP brasileira 

foi mais lento, tendo em vista levam 12 anos para a aprovação do Projeto de Lei nº 

3.657/89, de autoria do deputado Paulo Delgado (PT/MG), e que tinha como proposta o 

redirecionamento ao modelo assistencial em SM e o a garantia dos direitos e proteções 
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dos portadores de transtornos mentais. É importante citar que apenas em 2001 ocorre a 

aprovação de um substitutivo ao projeto inicial, a Lei 10.216 de 06 de abril de 2001, 

dando início a uma nova fase de dispostas no campo da RP (BRASIL, 2001). 

Com a promulgação da Lei de SM e a realização da III Conferência Nacional de 

Saúde Mental (CNSM) em 2001, com o lema “Cuidar, sim, Excluir, não”, há a 

consolidação da reforma como política de Estado e estabelece que o CAPS tem grande 

valor estratégico na mudança do modelo assistencial em Saúde Mental, ampliando o 

alcance de suas ações e a aplicação dos princípios propostos pelo movimento de 

reforma. (COUTO & DELGADO, 2015). 

Figura 2 – Cobertura de CAPS no Brasil. 

 

Fonte: Ministério da Saúde 2014. 

É possível perceber que tanto a ampliação da APS, por meio da ESF, e da Saúde 

Mental, por meio do CAPS, ocorrem em paralelo, porém com pouca articulação entre as 

formas de pensar, fazer e promover saúde. Azevedo e colaboradores (2014) afirma que: 
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Embora a inserção das práticas de saúde mental na atenção 
básica possua suas características peculiares, como promover o 
bem-estar e realizar ações preventivas em âmbito coletivo e 
individual, além de estabelecer um cuidado mais humanizado na 
área da saúde mental, fazem-se presentes as dificuldades na 
implementação dessas práticas na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). Isso se mostra na viabilidade dos programas, na 
imprecisão dos limites da saúde mental na atenção básica e na 
limitação de saberes dos profissionais envolvidos. (AZEVEDO 
et al, 2014, p. 538) 

 

Por outro lado, Jucá et al 2009, afirma que a ampliação da força de trabalho dos 

CAPS, também traz a necessidade e preocupação de desenvolver a assistência em saúde 

mental na APS. Este nível de atenção, principalmente com a ampliação cada vez maior 

da ESF, torna-se um elo importante no acompanhamento dos sujeitos em que o 

sofrimento psíquico, especialmente pelo potencial reconhecimento do território e a 

aproximação com as famílias. 

Com o intuito de promover a articulação entre a Saúde Mental e a APS o 

Ministério da Saúde (MS) organiza uma série de eventos e estratégias, como a 

publicação de uma circular conjunta da coordenação de saúde mental e a coordenação 

da gestão da Atenção Básica (AB), em 2003, intitulada: “Saúde Mental e Atenção 

Básica: o vínculo e diálogo necessários”. Dentre os diversos delineamentos realizados 

por esta parceria, destacam-se as propostas de inclusão da Saúde Mental no Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) e a adoção de práticas transversais e o 

fortalecimento do vínculo e do acolhimento das pessoas que tem sofrimento psíquico. 

(GAMA e CAMPOS, 2009).  

A incorporação de profissionais ligados a SM na APS/ESF, principalmente por 

meio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) também se apresenta como 

importante estratégia no direcionamento de novas práticas de cuidado na base 

comunitária (BRASIL, 2012). Tanaka e Ribeiro (2009) apresentam algumas ações 



23 
 

desenvolvidas na APS e que dialogam com o campo da Saúde Mental: a) detectar as 

queixas referentes ao sofrimento psíquico, b) promover escuta qualificada, c) diferentes 

formas de lidar com os problemas detectados, d) atuação no território, e) ação 

compartilhada e corresponsável. Neste sentido, parece importante reconhecer a APS 

como campo estratégico para o desenvolvimento da SM, pois suas práticas possuem 

diversas interfaces, especialmente no que concerne à atuação direta no território por 

meio de diagnóstico situacional, cuidado do indivíduo e da família de forma 

longitudinal e espaço de construção de cidadania. (MARTINS et al, 2015) 

Contudo, a coexistência destes dois modelos de trabalho pode gerar conflitos. De 

um lado existem forças e espaços de luta pela consolidação da Política de Saúde Mental, 

que ainda tem se deparado com impasses operacionais de uma rede de atenção 

fragmentada. De outro, há certo afastamento e desconhecimento no exercício da SM por 

parte das equipes de saúde da família/Atenção Primária. Dessa forma pode-se supor que 

o limitador das ações em Saúde Mental por parte das equipes de ESF está diretamente 

ligada à clínica específica (CORREIA et al, 2011), trazendo contradições e dificuldades 

no acesso dos usuários a rede. 

 

1.1.2. Construção de uma rede ampliada de atenção psicossocial 

Após a reorganização da assistência psiquiátrica no Brasil, os serviços de 

atenção comunitária em Saúde Mental, passaram a ter como estratégias o cuidado 

pautado na lógica territorial. Paulatinamente a Política Nacional de Saúde Mental 

(PNSM) vem consolidando esse modelo de atenção. A aprovação da Lei 10.216/01 

garantiu a implantação dos serviços substitutivos e o progressivo processo de 

desconstrução das instituições asilares. Contudo, ao final da década de 80 e na década 

de 90 já se encontravam em curso algumas iniciativas e serviços abertos e instituídos no 
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território, como CAPS Itapeva, inaugurado em São Paulo. (ONOKO-CAMPOS E 

FURTADO, 2006.)   

A portaria ministerial de número 224, de 29 de janeiro de 1992, definiu o que 

são os CAPS e, dez anos depois, a portaria 336/02 atualizou a sua regulação, 

reconheceu, ampliou o funcionamento, definiu e estabeleceu diretrizes para o 

funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial, categorizando-os nas modalidades 

de CAPS I, II, III, Infanto-Juvenil (CAPSi) e Álcool e Drogas (CAPS AD)1. Destaca-se 

que estes dispositivos assumem a centralidade no processo de reabilitação psicossocial, 

nos respectivos modos de funcionamento e passam a se constituir como serviços 

ambulatoriais diários. (BRASIL, 2002). 

Os CAPS surgem no processo de efetivação da RP e são serviços de porta aberta 

e comunitários que visam ofertar cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial a 

pessoas com transtornos mentais severos e persistentes dentro do território. Tais ações 

têm por objetivo atender as complexidades das questões do usuário em seu tratamento 

biopsicossocial, familiar e institucional, voltadas para a valorização do sujeito enquanto 

cidadão, qualificando-o para sua autonomização e inclusão social. (RAMMINGER e 

BRITO, 2011) 

Yasui (2006) afirma que o CAPS é um espaço que não pode ser visto apenas 

como um serviço e sim como uma estratégia de mudança no modelo assistencial e 

produção de cuidado em Saúde Mental. Composto por uma equipe multidisciplinar, os 

CAPS desenvolvem atividades diversificadas, oferece atendimento em grupos e 

                                                           
1 CAPS I – são serviços implantados em cidades de pequeno porte com população de 20 a 70 mil 
habitantes, que devem ter cobertura para toda clientela com transtornos mentais severos durante o dia; 
CAPS II – são serviços para cidades de médio porte, com população de 70 à 200 mil habitantes, que 
devem ter cobertura durante o dia para clientela adulta; CAPS III – são serviços que funcionam 24horas, 
em cidades com mais de 200 mil habitantes e atendem a clientela adulta; CAPSi – são serviços para 
crianças e adolescentes, em cidades de médio e grande porte, que funcionam durante o dia; CAPS ad – 
são serviços para pessoas com problemas pelo uso e abuso de álcool e outras drogas, disponíveis em 
cidades de médio e grande porte. (BRASIL, 2012). 
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individuais, atividades lúdicas e, quando necessário, medicações. Nessa modalidade de 

serviço, a família é considerada como parte fundamental no processo de reabilitação 

psicossocial, tendo assim livre acesso sempre que for necessário.  

Sob uma nova forma de cuidar, Schneider (2009), refere que os serviços 

substitutivos surgem nesse contexto de reformulação da saúde mental. Esses serviços 

passam a ter função estratégica na centralidade na Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), que apenas em 2011 é instituída pela portaria de número 3.088, cuja finalidade 

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

transtornos mentas. Ela tem como objetivos: ampliar o acesso à atenção psicossocial a 

população em geral, garantir acesso das pessoas com transtornos mentais a todos os 

serviços de saúde e promover a articulação e integração dos pontos de atenção das redes 

de saúde no território.  

A Figura 3 ilustra o desenho da RAPS, onde tem o CAPS como ordenador. Sua 

estrutura de funcionamento é constituída por sete eixos, sendo eles: a) atenção básica 

em saúde, b) atenção psicossocial especializada, c) atenção de urgência e emergência, d) 

atenção residencial de caráter transitório, e) atenção hospitalar, f) estratégia de 

desinstitucionalização, g) reabilitação psicossocial. Cada eixo é composto por serviços 

específicos (BRASIL, 2011): 

 Atenção básica em saúde – Unidade Básica de Saúde (UBS) com 

Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipe de Consultório na Rua 

(ECR). 

 Atenção psicossocial especializada – CAPS e suas diferentes 

modalidades. 
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 Atenção de urgência e emergência – Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), 

Sala de Estabilização e Hospitais de atenção de Urgência/Pronto Socorro. 

 Atenção residencial de caráter transitório – Unidade de Recolhimento e 

Serviço de Atenção em Regime Residencial. 

 Atenção hospitalar – enfermarias especializadas em Hospital Geral, 

serviço hospitalar de referência para Atenção às pessoas em sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades devido ao uso e abuso de 

álcool, crack e outras drogas. 

 Estratégia de desinstitucionalização – Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT). 

 Reabilitação psicossocial – Todos os espaços comunitários que auxiliem 

nesse processo.  

Figura 3 – Rede de Atenção Psicossocial 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015. 
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Cada eixo da RAPS, conta com serviços de saúde específicos que devem ser 

articulados a uma rede dinâmica e desenvolver ações de produção do cuidado, com 

fundamentação no acolhimento, a responsabilização e criação de vinculo, que requer o 

enfrentamento dos problemas em relação ao funcionamento dos serviços de saúde de 

uma forma geral. (DIMENSTEIN et al 2010). 

O Brasil possui um sistema de saúde descentralizado, dessa forma a PNSM 

enfatiza a comunicação entres os diversos níveis de atenção e complexidade. Entretanto, 

é possível perceber que as dificuldades na implantação destes modelos substitutivos são 

inúmeras, especialmente na consolidação de intervenções interdisciplinares e 

intersetoriais, e a desarticulação da RAPS como um todo. Por possuírem relações 

complexas e de resistência, as redes precisam ter a dimensão da importância que 

constituem suas interações entre os diferentes saberes (THIENGO et al. 2015) 

Nesse contexto, Figueiredo e Campos (2008), afirmam que o eixo da RAPS, que 

corresponde a APS com a ESF como serviço de saúde, deve compreender o transtorno 

mental e promover o melhor encaminhamento quando necessário, reconhecendo o papel 

que o território tem nesse processo, assim evitando que o paciente fique sem assistência 

integral. Paes et al (2013), em seu estudo sobre a rede de atenção em saúde mental, 

aborda os principais desafios na articulação entre a ESF e o CAPS: a. as equipes 

precisam ser mais bem instrumentalizadas, com qualificação para o trabalho com o 

sujeito em sofrimento psíquico na comunidade; b. serem incentivadas a novas práticas 

de cuidado que não sejam pautadas apenas em cura; c. construir um novo paradigma de 

cuidado; e c. apresentar os diversos serviços da Raps disponíveis no município para 

produção do cuidado em Saúde Mental. 

No que tange a rede de atenção psicossocial da infanto-juvenil, pressupõe-se que 

não há um equipamento ou equipe de saúde considerada autossuficiente na produção de 
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cuidado e, por isso, a importância da articulação dos serviços. No Brasil, a política de 

saúde mental para crianças e adolescentes é fato recente, pois cabiam aos setores 

educacionais e de assistência social esse tipo de atendimento na área de Saúde Mental. 

(BRASIL, 2002). 

 

1.1.3. CAPSi como ordenador da rede psicossocial infanto-juvenil e as conexões com a 

rede de atenção à saúde. 

A assistência ao sofrimento psíquico no público infanto-juvenil é historicamente 

marcada por um quadro de enfrentamento tardio, em que apenas no final do século XX 

surgem as primeiras políticas de Saúde Mental para Crianças e Adolescentes (SMCA) 

no Brasil. Assim, Gomes et al (2015), aborda que durante anos as crianças e 

adolescentes sofreram com a oferta de serviços e tratamentos inadequados, onde os 

setores educacionais e de assistência social desenvolviam ações referentes a saúde 

mental. Diante desse cenário, viu-se necessário a criação de uma política específica que 

se estendesse a este subgrupo. 

 A RP brasileira tem seus princípios marcados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), marco teórico de maior importância social, pois tem a proteção 

integral como sua principal função e considera a criança e o adolescente como sujeitos 

de direitos e como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. (CUNHA e 

BOARINI, 2011). 

O ECA afirma:  

Art 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
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mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade (BRASIL, 1990). 

 

Estes marcos, amparados na Lei 10.216/01 e pela III Conferencia Nacional de 

Saúde Mental (CNSM)2, são divisores de águas no contexto histórico da SMCA, tendo 

em vista que diversos setores participaram na construção de recomendações ético-

políticas para sustentação de uma rede de atendimento psicossocial infanto-juvenil, 

onde a participação dos setores públicos de saúde, educação, justiça, assistência social e 

promotoria foram fundamentais. O caráter intersetorial a cerca dessa participação é o 

que Couto e Delgado (2015) chamam de princípio fundamental da política de saúde 

mental para crianças e adolescentes. 

Ainda em 2001, a III CNSM aprova um conjunto de deliberações para 

construção da política de SMCA, onde: a) O ECA e a RP deveriam ser os orientadores 

da política de SMCA, b) criança e adolescente deveriam ser considerados sujeitos de 

direitos, c) a política de SMCA deveria integra a PNSM, com caráter territorial sensível 

as particularidades das crianças e adolescentes além dos municípios, d) a criação de 

Capsi, na mesma lógica dos serviços destinados a adultos, e) a rede de SMCA deveria 

ter como principal estruturação a intersetorialidade, f) a medicalização e 

institucionalização deveriam ser substituídas por ações de cuidado comunitário; g) as 

práticas de atenção à Saúde Mental, deveriam ser opor à finalidade de controle e ajuste 

de conduta. (BRASIL, 2001) 

Em 2002, o MS estabelece a construção do modelo de assistência com base 

territorial e coletiva, onde o CAPSi é a primeira ação concreta a frente às questões da 

                                                           
2 As conferências que antecederam a III CNSM, foram: I CNSM em 1987, com três temas centrais “ 
Economia, Sociedade e Estado: impactos sobre saúde e doença mental”, “Reforma sanitária e 
reorganização da assistência à saúde mental” e “Cidadania e doença mental: direitos, deveres e legislação 
do doente mental” e II CNSM em 1994 com tema “A restruturação da atenção em saúde mental no 
Brasil”. (BRASIL, 1988 e 1994) 
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SMCA, no âmbito do SUS, composta por equipe multidisciplinar, com funcionamento 

diário, onde os casos mais graves e de maior complexidade são o centro da atenção. 

Com isso as ações em Saúde Mental passam a ocorrer não só em serviços específicos 

para tratamento, contando assim, com a participação de outros setores da sociedade 

como igreja, família, escola e amigos, com o diálogo constante entre os serviços de 

saúde e a comunidade. Para Haper (2012), o programa de SMAC brasileiro é ambicioso, 

pois situa no nível comunitário a atenção ao tratamento dos transtornos mentais, visando 

parcerias para ampliação e articulação entre os serviços e setores públicos, na tentativa 

de superar a fragmentação da política de saúde mental para crianças e adolescentes. 

O CAPSi são serviços comunitários em saúde mental, financiados com recursos 

do SUS, com os mesmos princípios que regem os diferentes tipos de CAPS e 

localizados em regiões com população superior a 150 mil habitantes, onde a idade limite 

de atendimento é de até 21 anos3. É composto por uma equipe mínima de médico 

psiquiatra, neurologista ou pediatra com formação em saúde mental, um enfermeiro, 

quatro profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 

terapêutico) e cinco profissionais de nível médio (técnico de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão). O serviço deve se responsabilizar pelo 

atendimento regular de um número limitado de pacientes e suas famílias, sob os 

diversos regimes de tratamento4, de acordo com a necessidade de cada caso. 

                                                           
3 O ECA entende que a faixa etária de criança e adolescente é de 0 a 18 anos, enquanto o Organização 
Mundial de Saúde compreende como criança e adolescente a faixa entre 0 a 19 anos. (BASTOS e 
DESLANDES, 2009) 
4 INTENSIVO - atendimento diário oferecido quando a pessoa se encontra com grave sofrimento 
psíquico, em situação de crise ou dificuldades intensas no convívio social e familiar, precisando de 
atenção contínua. SEMI-INTENSIVO – usuário pode ser atendido até doze dias no mês, modalidade 
oferecida quando o sofrimento e a desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, melhorando as 
possibilidades de relacionamento. Deve-se ressaltar que o usuário ainda necessita de atenção direta da 
equipe do serviço para se estruturar e recuperar sua autonomia. NÃO INTENSIVO - oferecido quando a 
pessoa não precisa de suporte da equipe para conviver na sociedade e realizar suas atividades na família 
e/ou no trabalho, podendo ser atendido até três dias no mês. (BRASIL, 2004) 
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Consideram-se prioritários os atendimentos a autistas, psicóticos e para todos os 

usuários com problemas psicossociais severos. (BRASIL, 2004) 

Embora o CAPSi seja considerado o ordenador da rede de cuidados e o mais 

efetivo equipamento para o atendimento deste público (QUINDERÉ et al, 2014), Couto 

& Delgado (2015) apontam a insuficiência de dispositivos implantados no Brasil (183 

serviços até o ano de 2013). Referem ainda que a demora da implantação de uma 

agenda voltada para a SMCA corrobora com a baixa ampliação da rede de atenção.  

Em outro estudo, os autores elencam quatro fatores para a inclusão tardia da 

saúde mental infantojuvenil, sendo: a) variada gama de problemas relacionados a 

SMCA, onde alguns eclodem na infância e outros apenas na adolescência, com 

dificuldades de diagnóstico clínico e situacional, pois a formulação de tais diagnósticos 

incluem a família e/ou responsáveis como fonte de informações; b) dificuldade na 

sistematização da persistência e frequência de transtornos mentais da infância e 

adolescência que se perpetuam na vida adulta; c) inexistência empírica da qualidade 

sobre eficácia e a efetividade de tratamentos para transtornos mentais infantis; d) 

dificuldade de incluir a saúde mental infantil no campo da saúde pública, pois setores 

com a AB, educação, assistência social e justiça, possuem a tradição de operarem 

isoladamente uns dos outros, mesmo que provam e atuem de alguma forma sobre 

crianças e adolescentes com problemas mentais. (COUTO & DELGADO, 2008) 

Os fatores expostos por Couto & Delgado (2008) vão de encontro com a forma 

de organização e atenção destinada ao público infantil e juvenil, pois suas dimensões 

biológica, psíquica e social não podem ser analisadas separadamente. Sendo assim, se 

uma criança ou adolescente apresenta algum grau de sofrimento psíquico (com 

angústias, medos, conflitos intensos, por exemplo), não será possível tratar sua saúde 

sem considerar esse componente emocional/relacional significativo. 
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Neste sentido, a política nacional de saúde mental infantojuvenil apresenta as 

seguintes diretrizes: (BRASIL, 2005) 

 A criança e o adolescente são sujeitos e, como tal, são responsáveis por 

sua demanda e seu sintoma: é preciso reconhecer voz e escuta de cada 

criança e adolescente; 

 Acolhimento universal: portas dos serviços devem estar abertas a todos 

aqueles que chegam com alguma necessidade de saúde e de saúde 

mental. 

 Encaminhamento implicado e corresponsável: promover o 

acompanhamento do caso até sua inclusão e seu atendimento em outro 

serviço.  

 Construção permanente da rede e da intersetorialidade: a partir da noção 

de clínica ampliada e da complexidade das intervenções em saúde 

mental, sendo assim, não é possível articular a rede da infância e 

adolescência, sem a convocação dos atores intersetoriais. 

 Trabalho no território: trata-se de um conceito que extrapola os sentidos 

meramente geográficos ou regionais, mas tem relação com as redes de 

relações e afetos e com as redes sociais daquele que é cuidado, que inclui 

a família, os vizinhos, a escola, a praça, o clube, os lugares de lazer etc. 

 Avaliação das demandas e construção compartilhada das necessidades de 

saúde mental: as demandas que chegam aos serviços de saúde mental, 

devem ser discutidas e elaboradas em conjunto pelas equipes, pelos 

familiares e pelos usuários. 
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As ações de SMCA, norteadas pelas diretrizes da PNSM reafirmam que a APS 

não abrange apenas as questões tradicionais de acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças e adolescentes. Dessa maneira a estruturação da rede deve 

buscar a qualidade do acesso, isto é, “grau de facilidade com que as pessoas obtêm 

cuidado de saúde” (TEIXEIRA, 2015 apud TRAVASSOS E MARTINS5, 2004, p.191).  

Considerado serviço ícone de mudança no modelo de atenção à saúde, a ESF 

tem função estratégica na detecção e prevenção das questões relacionadas à saúde 

mental de crianças e adolescentes, assim com o setor educacional através das escolas. 

Ambos integram a rede ampliada e inclusiva na atenção à saúde mental das crianças e 

adolescentes, com intervenção precoce, que pode reverter ou evitar agravos de 

problemas mentais. (COUTO et al. 2008 p.394) A intersetorialidade é o princípio 

norteador do trabalho em SMCA, porém há uma lacuna importante de produção 

acadêmica, para subsidiar o trabalho técnico-profissional dos profissionais da AB e 

educadores da rede escolar, na atuação em saúde mental para este público (GOMES, et 

al, 2015) 

 

1.2. A dependência no campo da saúde mental e a sobrecarga dos cuidadores como 

ambientes propícios às violências familiares. 

1.2.1. A dependência e a sobrecarga do cuidador no campo da saúde mental 

A ciência, ao longo do tempo, tem buscado melhor compreender o processo de 

saúde-doença, contemplando cada vez mais as situações de cronicidade. Contudo, quase 

a totalidade de estudos tem se debruçado na tentativa de prolongar o tempo de vida das 

                                                           
5 Travassos, C. Martins, M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde. 
Cadernos de Saúde Pública, 20(Supl.2), 190-198. 
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pessoas, marginalizando muitas vezes as demais relações entre o crônico e a qualidade 

de vida e sobrevida.  

Freitas e Mendes (2007), afirmam que a ampliação do discurso sobre a doença é 

premente. Contestar a exclusividade da busca pela cura parece necessário e urgente na 

maior parte das regiões do mundo, tendo em vista o envelhecimento populacional e a 

cronificação de condições na infância e adolescência. Compreender os danos e 

limitações que estas condições causam na vida dos sujeitos e de seus cuidadores diretos, 

quase sempre membros da família, parece o grande desafio da atualidade. Por tradição, 

tem-se trabalhado com a divisão entre doença transmissível e não-transmissível. 

Entretanto, desde 2003 a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem considerando a 

possibilidade de uma nova categorização baseada no conceito de saúde, que se amplia e 

vai além de ausência de doenças. Diante disso, adotam-se as seguintes tipologias: 

condições agudas e crônicas (OMS, 2003), e nelas se inserem os transtornos mentais de 

diversas intensidades. 

Estima-se que milhões de crianças apresentem sintomas psicológicos 

relacionados a problemas de aprendizagem, de conduta, de depressão, a transtornos do 

desenvolvimento, do apego, de ansiedade, a transtornos alimentares, a abuso de 

substâncias, entre outros. E que muitas delas não sejam identificadas e não recebam o 

adequado atendimento (OMS, 2003).  

Diversos estudos reportam maior ocorrência de transtornos em crianças na idade 

escolar (6 a 10 anos) e o predomínio de queixas relacionadas aos problemas de 

aprendizagem e/ou distúrbios do comportamento (Mello; Perfeito, 2006; Silvares et al., 

2006, Campezatto, 2005;).  Neste ponto cabe informar que o diagnóstico em saúde 

mental, especialmente na infância, costuma ser tarefa complexa até mesmo para 

profissionais mais experientes, pois as crianças mostram sintomas de forma peculiar. 



35 
 

Além disso, as manifestações algumas vezes só são reconhecidas depois que as 

mudanças emocionais e comportamentais - comuns à idade - se estabelecem. De todas 

as dificuldades e limitações existentes ao lidar com este grupo no campo da Saúde 

Mental, Yehuda et al (2001), reforça a necessidade de buscar mais informações e troca 

de experiências sobre as questões que acometem as crianças e adolescentes.  

É possível perceber alguns elementos comuns nestas condições crônicas, tendo 

como interseções: ser persistente e demandar a necessidade de cuidados contínuos e 

permanentes. A estrutura destas situações é composta por dois grandes grupos de 

cuidado – o sistema de atenção à saúde e a comunidade - com subdivididos em seis 

elementos, conforme representado na Figura 4 (Mendes, 2012). 

 

Figura 4 - Estrutura de condições crônicas. 

 
Fonte: MS, 2009 
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Os dois campos devem ser articulados, conforme demonstra Mendes (2012, 

p.142): 

No sistema de atenção à saúde, as mudanças devem ser feitas 
na organização da atenção à saúde, no desenho do sistema de 
prestação de serviços, no suporte às decisões, nos sistemas de 
informação clínica e no autocuidado apoiado. Na comunidade, 
as mudanças estão centradas na articulação dos serviços de 
saúde com os recursos da comunidade. Esses seis elementos 
apresentam inter-relações que permitem desenvolver pessoas 
usuárias informadas e ativas e equipe de saúde preparada e 
proativa para produzir melhores resultados sanitários e 
funcionais para a população. (MENDES, 2012 p.142) 

 

As condições crônicas geram sofrimento em todos os atores envolvidos, não 

bastando apenas discutir as complexidades que envolvem o cuidar e o conviver com 

doença. Colesante (2015), afirma que o contexto atual da saúde brasileira preconiza um 

trabalho em saúde interdisciplinar, coletivo, com a integração dos diferentes serviços 

para que os indivíduos possam ser cuidados, incluindo também os responsáveis diretos 

por esta prática. 

O cuidado possui duas significações básicas, onde a primeira é entendida como 

atenção para com outro, e a segunda, entendida como preocupação, pois a pessoa que 

cuida, preocupa-se e se sente responsável pelo outro. As reflexões propostas por Boff 

(2002) podem auxiliar nesta compreensão na medida em que dimensiona o cuidado 

como toda que qualquer prática envolvida com a assistência aos sujeitos, quer sejam a 

atenção e carinho ao outro, a preocupação e até mesmo o sofrimento vivido durante o 

processo, não se limitando apenas há execução de intervenções técnicas e 

procedimentos palpáveis. 

No eixo da criança e do adolescente, o cuidado é realizado, quase sempre, pela 

figura feminina que, social e historicamente, foi construída como a que acolhe, 

alimenta, cuida, remetendo a uma imagem maternal – e, quase sempre, carregada de 
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uma visão tradicional de gênero pela sociedade. As mães cuidadoras, muitas vezes, são 

marginalizadas, seu trabalho não é valorizado e não são reconhecidas como pessoas que 

vivenciam o doloroso processo de cuidar do outro, sendo alijadas, em alguns casos, do 

cuidado e renegando o próprio autocuidado. Embora o impacto emocional exista na vida 

essas mulheres, ele não pode ser reconhecido e verbalizado, pois, por aspectos culturais, 

é difícil para uma mãe admitir que um filho seja um peso ou uma sobrecarga. 

(ALMEIDA et al, 2006.) 

Diante disso, mãe de filhos com condição crônica, podem desenvolver 

sofrimentos psíquicos em decorrência de sentimentos de preocupação, medo e 

responsabilidade, perpassando o momento do diagnóstico, a convivência diária com o 

filho e as consequências da doença. Coleto (2009) mostra que estes sentimentos 

negativos também podem ser estruturais, dadas as alterações necessárias no ambiente 

familiar e aquelas decorrentes do estresse oriundo do cuidado intermitente, além do 

distanciamento dos outros filhos durante a hospitalização ou acompanhamento ao 

serviço de saúde. Mas cabe aqui registrar que tais sentimentos podem ser extrapolados 

aos demais atores do espaço microssocial e familiar dos sujeitos adoecidos. 

Especificamente no campo da Saúde Mental, as famílias passaram a ter 

envolvimento mais efetivo no tratamento a partir das práticas de desinstitucionalização, 

pois a ênfase do cuidado passou a ser comunitário. Bandeira e Barroso (2005) reforçam 

que as famílias passaram a ser os principais cuidadores e responsáveis pela reinserção 

social dos sujeitos com transtornos mentais. Com os impactos sobre suas vidas, os 

familiares encontraram dificuldades ao assumirem o papel de cuidadores. Thornicroft e 

Tansella (2010) apontam para as alterações na rotina doméstica, as restrições de 

atividades sociais e profissionais, a sobrecarga financeira, as reações emocionais como 
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incômodo e angustias nas tarefas, e o cuidado destinado ao familiar portador do 

transtorno mental. 

Os problemas, dificuldades ou eventos adversos que afetam a vida cotidiana tem 

relação direta com a sobrecarga dos cuidadores, pois mesmo os transtornos mentais 

sendo considerados como condições crônicas, eles se agudizam com frequência e de 

maneira imprevista, gerando assim resultados que requerem a produção de uma nova 

organização da família. Tomasi et al (2010) apresentam dois aspectos na definição de 

sobrecarga familiar: a objetiva, que tem como fatores associados às consequências 

negativas, concretas e de observação resultante da presença do sujeito com transtorno 

mental; a subjetiva, que se refere à percepção do cuidador sobre a situação, onde sua 

emoção está abalada frente a demanda de ser o principal responsável pelo cuidado. 

A intensidade desta sobrecarga parece guardar relação com a característica do 

transtorno mental – intensidade dos sintomas, diagnóstico, a idade, o sexo, a duração da 

doença e dos episódios agudos -, o parentesco e o tempo dedicado ao cuidado, que por 

vezes caracteriza outra jornada de trabalho para o cuidador (Marini et al, 2010) 

Marini et al (2010) ainda completa afirmando que as crianças e adolescentes 

com transtornos mentais apresentam menor autonomia, acarretando assim maior 

sobrecarga em seus familiares. No Brasil, as mães, de maneira cultural, são as principais 

cuidadoras, dessa forma se sentem mais sobrecarregadas que os outros membros da 

família. A ordem emocional dessas mães, frente a tensão cotidiana em suas casas, a 

dúvida de como atuar na crise e o convívio com o sofrimento de seu filho, demonstra o 

sofrimento e a vulnerabilidade frente ao cuidado, criando ambientes particularmente 

instáveis e propícios às práticas violentas. 

 



39 
 

1.2.2. Sobrecarga do cuidador e as crianças e adolescentes com transtornos mentais: um 

ambiente propício para as violências familiares 

A violência está presente de forma diversificada na sociedade e no cotidiano de 

vida das pessoas dos serviços. Minayo (2005) aborda que por ser um fenômeno 

multicausal, social e historicamente construído e com múltiplas formas de expressão, há 

certa dificuldade para um consenso sobre a sua definição. A violência vem da ordem do 

vivido e cujas manifestações provocam ou são provocados por múltiplas cargas 

emocionais de quem a perpetra, sofre e presencia a situação. Mesmo com tantas 

dificuldades para se atribuir um conceito oficial e único existe um conjunto de noções 

do que vem a ser este fenômeno, conforme propõe Krug et al (2002, p. 27):  

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em 
ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um 
grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande 
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação. 

O Ministério da Saúde complementa esta ideia, trazendo as reflexões de 

violência como um problema social de grande dimensão, que afeta toda a sociedade, 

atingindo crianças, adolescentes, homens e mulheres, durante diferentes períodos de 

vida ou por toda a vida dessas pessoas. (Brasil, 2009 p.06).  

O Relatório Mundial de Violência e Saúde (RMVS), organizado por Krug et al 

(2002), divide o fenômeno em três grandes categorias ou tipos: a violência dirigida a si 

mesmo ou auto-infligida, onde se inserem os comportamentos suicidas e de auto-abuso 

como as mutilações; a violência interpessoal que pode ser subdividida em violência da 

família e de parceiros íntimos, mas não é exclusivamente dentro de casa; a violência 

comunitária, existente entre pessoas com laços de consanguinidade ou não, e que são 

perpetrados no ambiente comunitário; e a violência coletiva podendo ser social, política 

e econômica. 
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Na ótica de Rafael e Moura (2013 p.288) a violência é compreendida como 

fenômeno mundial de causas múltiplas e com consequências previstas em lei para quem 

perpetra, é a vítima ou presencia o ato de agressão. Por se tratar de um problema social-

histórico, a violência não é um problema exclusivo do setor saúde, porém suas 

consequências individuais e coletivas entram diretamente nas agendas da saúde pública, 

conforme complementa o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS): 

A violência, pelo número de vítimas e pela magnitude de 
sequelas orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um 
caráter endêmico e se converteu num problema de saúde 
pública em muitos países (...). O setor Saúde constitui a 
encruzilhada para onde convergem todos os corolários da 
violência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre os 
serviços de urgência, atenção especializada, reabilitação física, 
psicológica e assistência social (OPAS, 1994, p. 5). 

 

Estudos da área da saúde apontam pelo menos a existência de três correntes 

teóricas que tentam explicar este fenômeno, conforme mostra Brasil (2005, p.20). De 

um lado, estão os que sustentam a ideia de que a violência é resultado de necessidades 

biológicas e, portanto, um ato indissociável da existência humana. A segunda vertente 

aponta que também está relacionada ao arbítrio dos sujeitos, como se os resultados 

socialmente visíveis dependessem da soma dos comportamentos individuais, ou se a 

violência fosse resultante de doença mental ou estivesse vinculada a determinadas 

concepções morais e religiosas. Por último, existem alguns teóricos que tratam o âmbito 

social como o ambiente dominante na produção e na vitimização da violência, onde 

tomam corpo e se transformam os fatores biológicos e emocionais. 

Identificado como pauta da agenda da saúde brasileira, o MS adotou uma 

definição, oficializada em seu documento: Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violência (BRASIL, 2001). Onde orienta e direciona 

os serviços de saúde nas situações de violência. 
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A presente Política Nacional, instrumento orientador da 
atuação do setor saúde nesse contexto, adota como expressão 
desses eventos a morbimortalidade devida ao conjunto das 
ocorrências acidentais e violentas que matam ou geram agravos 
à saúde e que demandam atendimento nos serviços de saúde. 
Acresce a esse grupo de eventos aqueles que, mesmo não 
chegando aos serviços de saúde, são do conhecimento de outros 
setores da sociedade [...]. Assim delimitada, esta Política 
estabelece diretrizes e responsabilidades institucionais, nas 
quais estão contempladas e valorizadas medidas inerentes à 
promoção da saúde e à prevenção desses eventos, mediante o 
estabelecimento de processos de articulação com diferentes 
segmentos sociais. Os acidentes e as violências resultam de 
ações ou omissões humanas e de condicionantes técnicos e 
sociais. Ao considerar que se trata de fenômeno de 
conceituação complexa, polissêmica e controversa, este 
documento assume como violência o evento representado por 
ações realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, que 
ocasionam danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a 
si próprio ou a outros. (Brasil, 2005 p. 53) 

 

Com a temática incluída na agenda pública do setor saúde cabe as políticas 

especificas a elaboração de protocolos e diretrizes que assegurem o atendimento as 

famílias, com medidas de identificação e prevenção os fatores de riscos que favoreçam 

as relações violentas, sobre tudo na violência intrafamiliar. 

No que tange a violência e maus-tratos infantojuvenis a OMS define como sendo 

o uso do poder e da força física e/ou emocional, negligência, abuso sexual e exploração 

que resulte em danos ou potenciais riscos à saúde, dignidade, sobrevivência e o 

desenvolvimento das pessoas. As literaturas especializadas também apontam o a) abuso 

sexual, b) agressões físicas, c) violência psicológica e d) negligência como os tipos mais 

comuns, que afetam as crianças e os adolescentes em todo mundo. (KRUG et al, 2002; 

MINAYO, 2005). Os autores também definem que: 

a) Abuso sexual - ato ou jogo sexual que visa estimular a vítima ou utilizá-la 

para obter excitação sexual e práticas eróticas, pornográficas e sexuais, 

impostas por meio de aliciamento. 
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b) Agressões físicas - caracterizada pelo uso da força física de forma 

intencional, não acidental. 

c) Violência psicológica - omissão intencional ou tem como propósito causar 

dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da 

criança/adolescente. 

d) Negligência - ausência, recusa ou deserção de cuidados necessários da 

criança/adolescente que deveria receber atenção e cuidados. 

É importante estabelecer também a diferença entre Maus tratos, Disciplina não 

violentas, agressão psicológica e punição corporal. Ramião, (2007, p.28) define como 

Maus tratos “todos os danos físicos, não acidentais, provocados a crianças e 

adolescentes, como resultado de ações ou omissões de seus responsáveis”. Já a 

classificação de disciplina não violenta, o mesmo autor afirma tratar de uma ferramenta 

onde o dialogo seja a base principal. No que diz respeito a agressão psicológica, KRUG 

et al, 2002, afirma ser omissão intencional em provocar danos as esferas psicológicas 

das crianças e dos adolescentes. E por último e que causa maior visibilidade, está a 

punição corporal, grande proporção de pais utiliza esse método para tentar administrar o 

comportamento de seus filhos, mas existem poucas evidências de que isso resulte em 

melhora comportamental (LANSFORD, et al 2011). 

Os casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes são recorrentes, 

porém pouco detectados, pois os agressores na maioria das vezes possuem algum tipo 

de vínculo familiar e ou afetivo. Assim, a família ocupa o papel social de agressor e 

protetor simultaneamente - e invisivelmente –. Pierantoni e Cabral (2009, p. 706) 

discorrem que: a mãe, por convivo maior e mais intenso, diante da herança histórica, 

como principal responsável pelo cuidado direto, assume de forma simultânea a figura 

que agride e também protege”.  A violência contra criança e adolescente, aparentemente 
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possui relações estreitas com os hábitos e costumes das sociedades, sendo necessário 

entender esse fenômeno, para rompe-los. 

As práticas violentas, segundo Lisboa e Moura (2006), são um legado histórico 

de profunda relação com o passado, fortemente enraizado na cultura familiar brasileira. 

Tal herança gera como consequência a violência interpessoal contra milhões de crianças 

e adolescentes todos os anos, onde a magnitude do problema é ampliada. Importante 

salientar que os fatores sociais, culturais e econômicos favorecem a manutenção de 

processo de comportamento violento. Estudo da United Nations Educational, Scientifc 

and Cultural Organization (UNESCO), de 1981, afirma que além dos fatores já 

mencionados, o aprendizado agressivo desempenha um importante papel na perpetuação 

das práticas violentas, pois a identificação com os responsáveis acarreta na reprodução 

do comportamento agressivo. A cultura do machismo é um exemplo de tal 

comportamento adequado em determinadas sociedades, acarretando assim, a 

manutenção de uma sociedade violenta. (KLINEBERG, 1981) 

Em outro estudo sobre situação de violência infantil no município do Rio de 

Janeiro, que caracterizou as crianças em vítimas de agressão, as autoras abordam que 

“as crianças convivem dialeticamente com a violência familiar, pois é parte 

representativa da totalidade social, onde ela se nutre dos fatores históricos, políticos, 

econômicos e culturais, traduzidos nas relações macro e microssociais”. 

(PIERANTONI E CABRAL, 2009, p.699)  

A evolução social mostra, que apesar das medidas que amparam e asseguram os 

direitos das crianças e adolescentes, declarados na Convenção da Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 19896, na Constituição Federal de 1988 no artigo 2777 e no 

                                                           
6 Conforme dispõe no seu preâmbulo, a Convenção dos Direitos da Criança, foi concebida tendo em vista 
a necessidade de garantir proteção e cuidados especiais à criança, incluindo proteção jurídica adequada, 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)8 de 1990, a cultura do castigo corporal 

como ferramenta pedagógica, na busca pela obediência, é um tipo de violência praticada 

que tem o aceite social e moral e com pouca interferência do Estado. (CAVALCANTE 

e MINAYO, 2009) 

Souza e Lima (2007) apontam que vários estudos os diferentes tipos de violência 

afetam a população brasileira de maneira desigual, com riscos diferenciados de acordo 

com etnia, gênero, espaço social e idade. Assim, é possível afirmar que a violência está 

presente em todas as culturas e classes sociais, porém há maior visibilidade e 

prevalência nas classes pobres. 

Os fatores de risco que favorecem as práticas violentas podem ser separados em 

dois eixos: dos responsáveis e das crianças e adolescentes. Nos responsáveis identifica-

se a ansiedade, depressão, baixa idade materna, baixa escolaridade, gravidez indesejada, 

isolamento social, violência doméstica, pobreza e crianças criadas por pais solteiros, 

padrastos ou madrastas. Já as características que representam maior vulnerabilidade no 

público intantojuvenil destacam-se novamente a idade, o sexo, os portadores de 

deficiência física ou mental, entre outros. Alexandre (2007, p. 19) afirma que:  

“ (...) crianças menores parecem ser mais suscetíveis, pois 
apresentam menor força física, maior dependência, passam 
mais tempo com seus cuidadores, são mais frágeis e possuem 
maior dificuldade para controlarem suas emoções. As crianças 
portadoras de deficiência física ou mental, nascidas 
prematuramente ou com baixo peso também estão sob maior 
risco de sofrerem maus-tratos dentro de casa, desempenhando 
um importante papel na persistência da violência”. 

 

                                                                                                                                                                          
antes e depois do nascimento em virtude de sua condição de hipossuficiente, em decorrência de sua 
maturidade física e mental. 
7 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer, à cultura, à dignidade, o respeito, 
à profissionalização, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de coloca-lós a salvo de 
toda forma de negligência, exploração, discriminação, violência, crueldade e opressão.  
8 Lei que dispões sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Onde criança é compreendido na 
faixa etária até doze anos e adolescente é compreendido entre doze a dezoito anos. 
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A literatura especializada aponta que as estruturas organizacionais que 

promovem situações variadas de suporte ao convívio social como os centros 

comunitários, a família, núcleos esportivos e religiosos, são fatores protetivos que 

podem auxiliar a minimizar os impactos da violência sobre uma família e território.  

Acredita-se que a violência contra crianças e adolescentes portadores de algum 

tipo de deficiência, é presente de alguma forma nos diversos tipos de maus-tratos, 

composição familiar, organização institucional e da comunidade. Por se tratar de um 

grupo com grande invisibilidade social, que demanda mais atenção e cuidado dos seus 

responsáveis diretos, pode-se supor que haja maior vulnerabilidade nos diversos tipos 

de práticas violentas em comparação com outros subgrupos (DESLANDES, 1997; 

UNICEF, 2005). Cavalcante et al (2009, p. 47) complementa:  

“O risco aumentado de violência está associado à combinação 
de fatores sociais, culturais e econômicos e não apenas à 
deficiência em sim, mas ao modo que ela é combinada com 
fatores de risco (...) ou protetores (cuidados pessoais e sociais, 
acesso a serviços, escola e benefícios), ou a vulnerabilidade 
associada à deficiência. ” 

 

 Além disso, estima-se que as Crianças e Adolescentes portadores de transtorno 

mental lideram o percentual de todos os tipos de violação de direitos e abusos, que 

poderia ser explicada pela falta de manejo, cuidado e atenção dos cuidadores 

(CAVALCANTE et al, 2009). Goldson (2001), também aborda que alguns estudos 

epidemiológicos indicam maior risco de exposição a práticas violentas por conta de 

fatores como estigma, crenças negativas, falta de clareza sobre as limitações e 

incapacidade e à falta de amparo social. No entanto, mesmo com a atual produção de 

conhecimento, ainda existe certa precariedade de estudos relacionados à violência no 

campo da Saúde Mental brasileira, especialmente aqueles abordem as possíveis relações 

deste subgrupo populacional com a APS. 
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1.2.3. Outras reflexões conceituais sobre maus-tratos infantis 

 Tendo em vista a necessidade de ampliar a discussão sobre as relações de 

cuidado com crianças e adolescentes em situações de maus-tratos familiares na Atenção 

Primária, sobretudo na ótica da ética e dos aspectos socioculturais e políticos, a autora, 

sob a coautoria de outros pesquisadores, apresenta um produto bibliográfico sobre o 

tema (ANEXO 1). Destaca-se que esta produção, que será publicada em formato de 

capítulo de livro, encontra-se no prelo do Sistema de Educação Continuada a Distância 

sob a parceria da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) e da Artmed 

Panamericana Editora Ltda.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Estimar a prevalência de violência familiar contra as crianças e adolescentes 

com transtornos mentais a partir da Atenção Primária à Saúde e do campo da Saúde 

Mental. 

2.2. Específicos 

Esse estudo teve como objetivos específicos: 

 Analisar o perfil sociodemográfico e de saúde das crianças e 

adolescentes portadoras de transtornos mentais; e 

 Estimar a magnitude da violência familiar contra as crianças e 

adolescentes com transtornos mentais, discriminando sua tipologia e suas 

interseções. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O interesse no desenvolvimento deste estudo se dá após a vivência profissional 

de mais de dez anos da pesquisadora no campo da Saúde Mental, com ênfase no eixo 

infanto-juvenil. Experienciando diversos momentos de acolhimento à crise foi possível 

identificar os sentimentos de angústia e ansiedade de pais e responsáveis das crianças e 

adolescentes, o que parecia ser apenas um recorte dos diversos momentos da vida 

cotidiana destes familiares. A observação e a condução do cuidado durante os períodos 

de estabilidade clínica dos usuários possibilitavam aprofundar ainda mais no sofrimento 

destes núcleos. 

Caso índice para o despertar da inquietação motivadora deste trabalho foi a 

possibilidade da autora em ser profissional de referência de uma jovem que vivia sob os 

cuidados asilares mesmo dentro do domicílio, fato este fazia substituir o quarto da 

usuária por uma jaula, a cama por papelão, os pratos por vasilhas dispostas ao chão. 

Diferente do que a própria equipe podia imaginar, os cuidados prestados pela mãe desta 

jovem – que em um primeiro olhar se traduziam como cruéis, e eram – na verdade se 

constituíam como um padrão de cuidado compreendido pela família.  

Outros casos também possibilitaram olhar para o tema como um fenômeno 

complexo, porém pouco explorado na literatura nacional – ao menos sob a relação entre 

as diversas redes que compõem o sistema de saúde brasileiro. Embora muito já se tenha 

avançado na produção de conhecimento sobre este constructo, novos trabalhos merecem 

ser desenvolvidos, investigando as possíveis relações entre a dependência de cuidado e 

da sobrecarga dos cuidadores de crianças/adolescentes portadores de transtornos 

mentais  

Neste sentido, este estudo se insere no projeto de pesquisa coordenado pelo 

orientador desta dissertação e intitulado “Crença em saúde, violência familiar e 
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condições geradoras de dependências e utilização dos serviços de Atenção Primária à 

Saúde”, cujo objetivo é compreender a utilização dos serviços de Atenção Primária à 

Saúde, a partir das relações entre as crenças em saúde e a violência familiar em grupos 

de indivíduos com condições geradoras de dependência, quer sejam em crianças, 

adultos ou idosos. Também guarda relação com a linha de pesquisa “Diagnóstico Local 

e Vigilância em Saúde da Família” do Programa de Pós-Graduação em Saúde da 

Família (Mestrado) da Universidade, na medida que tem como contribuição o 

diagnóstico das necessidades e demandas de um subgrupo populacional – neste caso a 

partir do CAPSi – com os cuidados de saúde na Atenção Primária. O trabalho também 

visa a geração de dados que podem subsidiar futuras programações e estratégias 

voltadas às crianças e adolescentes – vítimas de violências familiares, ou não - tanto no 

campo da Saúde Mental como nos demais dispositivos da rede de atenção à saúde. 

Desta forma, a complexidade de causas e efeitos de diferentes tipos de violência 

justifica o estudo para uma melhor compreensão do problema, para gerar reflexões que 

possam amparar as equipes de saúde da família na mobilização de diferentes recursos 

para lidar com as situações de violência, especialmente no campo da saúde mental 

infantojuvenil. A partir disso, permitir uma reflexão sobre a forma das relações 

familiares e maneiras de enfrentamento na produção de violência, por parte dos núcleos 

sociais e responsáveis pelo processo de cuidado. 
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4. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

4.1. Natureza e tipo de estudo 

Na medida em que se pretendeu analisar a ocorrência da violência familiar, 

optou-se por desenhar um estudo observacional, descritivo, do tipo transversal, a partir 

de um censo com os responsáveis de crianças e adolescentes portadores de transtornos 

mentais assistidos por um CAPSi do município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro (RJ). 

 

4.2. Cenário 

Nova Iguaçu está localizado na Região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro e faz parte dos onze municípios que compõem a Baixada Fluminense. Com uma 

população de 807.492 mil habitantes, território de 521,249 km² e densidade 

populacional de 1.527,60 pessoa/km², o município possui Índice de Desenvolvimento 

Humano médio (IDH-M) de 0,713, ocupando a 43ª posição do Estado. (IBGE, 2015). 

Nova Iguaçu ocupa a 4ª colocação entre os colégios eleitorais do estado do Rio de 

Janeiro e a 4ª economia dos municípios da região, sendo considerada uma das áreas 

mais importantes do Estado. 

 Dividido em oito setores de planejamento, conforme demonstra a Figura 5, o 

município conta com unidades públicas de atenção especializada, assim distribuídas: 

dois hospitais (um hospital geral e uma maternidade), quatro unidades mistas, três 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e quatro policlínicas. 
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Figura 5: Mapa do município de Nova Iguaçu – Setor de Planejamento 

 

Autor: PMNI, 2015. 

 

No que tange a APS, o município conta com 13 unidades básicas tradicionais e 

33 unidades de saúde da família, abrigando 71 equipes multiprofissionais. O Quadro 1 

apresenta esta distribuição nos setores de planejamento. 

Quadro 01 – Unidades de Saúde da Família 

Setor de Planejamento 
População 

do setor 
USF Equipes 

Cobertura 
(%) 

1 – Centro 107022 03 09 31,64 
2 – Rancho Novo 61101 03 07 45,83 
3 – Posse 116064 03 12 39,36 
4 – Comendador Soares 130778 04 05 15,29 
5 – Cabuçu – Km 32 144137 07 15 41,63 
6 -  Austin 83763 03 11 52,53 
7 – Miguel Couto – Vila de Cava 132251 08 07 23,48 
8 – Tinguá 13328 03 05 93,79 

Total 807.492 33 71 - 
Fonte: Elaborado a partir de RAFAEL, 2012 e IBGE, 2015. 
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Nova Iguaçu conta com uma rede parcial dos serviços que estão previstos na 

portaria nº 3.089, de 23 de dezembro de 2011, que Institui a Rede de Atenção 

Psicossocial no SUS (BRASIL, 2011). A rede se saúde mental municipal é composta 

por um Caps III, um Capsi, um Caps AD II, uma Equipe de Consultório na Rua, sete 

ambulatórios, dez viaturas do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (09 viaturas de 

suporte básico e 01 viatura de suporte avançado), cinco Serviços de Residência 

Terapêutica e dez leitos psiquiátricos inseridos em uma unidade de urgência e 

emergência, além da malha de APS. (IBGE, 2015) 

Na rede psicossocial infantojuvenil, o Capsi é o ordenador da rede, serviço 

diário, localizado em bairro próximo à região central do município. Tem horário de 

funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, de 08 às 17 horas, e no período da coleta 

de dados, contava com equipe multiprofissional composta por um médico psiquiatra, 

uma médica pediatra, uma enfermeira, duas psicólogas, uma assistente social, um 

pedagogo, uma fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, três auxiliares 

administrativos, um porteiro e dois auxiliares de serviços gerais.  

O serviço realiza reunião de equipe semanalmente sempre às quartas-feiras no 

período vespertino, paralisando o atendimento ao público neste momento. Presta 

atendimento nas modalidades intensiva, semi-intensiva e não intensiva9. Oferecem 

atendimentos individuais, em grupo, atividades culturais e comunitárias, atendimento as 

famílias e ações intersetoriais com a rede da educação, justiça e assistência social. 

 

 

                                                           
9 Modalidade intensiva aquela destinada aos pacientes que, em função de seu quadro clínico atual, 
necessitem acompanhamento diário; semi-intensivo é o tratamento destinado aos pacientes que 
necessitam de acompanhamento frequente, fixado em seu projeto terapêutico, mas não precisam estar 
diariamente no Caps; não-intensivo é o atendimento que, em função do quadro clínico, pode ter uma 
frequência menor. (BRASIL, 2002) 
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4.3. População do estudo 

A população-fonte do estudo compreendeu um conjunto de responsáveis de 

crianças e adolescentes até 18 anos, como prevê ECA (BRASIL, 1990). O estudo 

contou com os seguintes critérios de inclusão: a. ter frequência regular de assistência de 

ao menos uma vez na semana no CAPSi; b. ser residente do município de Nova Iguaçu. 

Foram excluídos os pacientes que estivessem na primeira vez de atendimento no 

período de coleta de dados, bem como aqueles que não possuam o plano terapêutico 

com indicação de acompanhamento neste serviço, tendo em vista a não comprovação de 

transtornos mentais. 

Considerando que a população cadastrada no Capsi é de 340 crianças e 

adolescentes e que 38 usuários não possuem frequência regular no serviço, o censo 

realizado abordou 302 pessoas, sendo que 28 responsáveis recusaram participar do 

estudo (P=9,3%), totalizando 274 entrevistados no período de outubro a dezembro de 

2016. Foi utilizando a captação por oportunidade em todos os dias da semana durante o 

período de coleta de dados. A Figura 6 demonstra as exclusões e recusas durante o 

censo. 

 

Figura 6. Exclusões e recusas durante o censo 



54 
 

4.4. Dinâmica do trabalho de Campo  

A dinâmica de trabalho de campo foi dividida em fases. A primeira se debruçou 

na seleção de seis alunos voluntários do curso de graduação de Enfermagem de uma 

universidade local. Os discentes receberam treinamento sobre a temática do estudo, 

abordando os métodos e as técnicas de coleta. Cada entrevistador também recebeu 

orientações sobre os objetos envolvidos na pesquisa, a saber: atenção às crianças e 

adolescentes vítimas de violências, os transtornos mentais comuns na infância e 

adolescência e sobre Atenção Primária à Saúde.   

Em seguida, já na segunda fase do processo, deu-se início a coleta de dados, dos 

aspectos clínicos por meio de análise de prontuário, procedimento feito pela própria 

autora do trabalho. Por fim, os entrevistadores, sob a supervisão direta da coordenadora 

da pesquisa, efetuaram os convites de participação dos sujeitos e, mediante a aceitação, 

foram aplicados dos instrumentos de pesquisa. A abordagem ocorreu nos dois turnos de 

atendimento, durante os cinco dias úteis da semana e no período de outubro a dezembro 

de 2016.  

Os responsáveis foram convidados ainda na sala de espera do serviço, enquanto 

aguardavam o retorno das crianças e adolescentes das atividades desenvolvidas pelo 

CAPSi. A coleta de dados, que ocorreu por meio de entrevista face a face e em ambiente 

privativo indicado pela unidade, teve tempo médio de 15 minutos na aplicação dos 

instrumentos. Foi oportunizado que o próprio participante da pesquisa elege-se um 

ambiente, caso o mesmo deseja-se.  
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4.5. Instrumentos de coleta de dados e variáveis do estudo 

O instrumento de pesquisa foi composto por um questionário estruturado e 

multidimensional (ANEXO 2). A primeira dimensão foi composta por itens que visam à 

caracterização sociodemográfica da amostra – ou seja dos responsáveis -, utilizando as 

questões presentes no instrumento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD (IBGE, 2010) e contendo também o tempo dedicado ao cuidado semanal da 

criança/adolescente. A situação econômica dos responsáveis foi aferida com base nos 

critérios propostos pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015), 

avaliando os bens e serviços consumidos pela família, a estrutura do domicílio e a 

escolaridade do chefe da família. A caracterização demográfica das crianças / 

adolescentes foi avaliada a partir das variáveis: idade, sexo, escolaridade, cor/etnia e 

tempo de tratamento.  

A segunda dimensão foi destinada à captação dos casos de violências 

perpetradas contra as crianças e adolescentes. Para esta aferição foi utilizado o 

instrumento Parent-Child Conflict Tactics Scales - CTSPC (STRAUS et al, 1998), 

validado e adaptado transculturalmente para uso no Brasil por Moraes e Reichenheim 

(2003). O instrumento está baseado na Teoria dos Conflitos entre pais e filhos e conta 

com 22 itens, que aferem disciplina não violenta, agressão psicológica e maus tratos 

físicos (REICHENHEIM & MORAES, 2003). Tendo em vista a multiplicidade de 

possíveis cuidadores, o instrumento foi aplicado visando o cuidador principal e os 

demais cuidadores, sendo no máximo três pessoas. Foi considerado abuso quando ao 

menos um item foi positivo em cada escala do instrumento. 

A terceira dimensão avaliou o acesso das crianças/adolescentes aos serviços de 

APS a partir do Primary Care Assessment Tool - PCATool, criado por Starfield e 

colaboradores (STARFIELD et al, 2000; STARFIELD, XU e SHI, 2001), e validado e 
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adaptado transculturalmente para uso no Brasil (HARZHEIM, 2006; DUNCAN, 2006). 

O instrumento mede o desempenho da APS nos atributos essenciais e derivados, 

avaliando a qualidade deste nível de atenção. Originalmente foram desenvolvidas três 

versões, a saber: para o profissional, para o adulto e para as crianças; sendo esta última a 

que será utilizada neste trabalho. Como o interesse da pesquisa versou em verificar o 

acesso destes usuários, foram utilizadas somente as escalas de afiliação (com cinco 

itens) e de acesso de primeiro contato (com 9 itens de uma escala do tipo Likert – com 

variação de 0 a 5 pontos). 

O grau de afiliação foi avaliado segundo o algorítimo proposto no instrumento 

(BRASIL, 2010, p. 30): 

 Todas as respostas NÃO: A1 = A2 = A3 = 0, então Grau de Afiliação = 
1.  

 Uma, duas ou três respostas SIM, porém diferentes, relativas a diferentes 
serviços: A1 ≠ A2 ≠ A3 ≠ 0, então Grau de Afiliação = 2  

 Duas respostas SIM iguais, relativas ao mesmo serviço: A1 = A2 ou 
A1=A3 ou A2=A3 e iguais a SIM, então Grau de Afiliação = 3  

 Todas as respostas SIM, todas relativas ao mesmo serviço: A1 = A2 = 
A3 = 1, então Grau de Afiliação = 4 

 

O primeiro contato é composto por duas escalas, sendo uma de utilização e outra 

de acessibilidade, sendo assim tratadas (BRASIL, 2010, p.30-31): 

Acesso de Primeiro Contato – Utilização (B):  

Itens = B1, B2 e B3  

O escore para este componente é calculado pela soma do valor 
dos itens dividido pelo número de itens para produzir um escore 
médio.  

Escore = (B1 + B2 + B3) / 3  

 

Acesso de Primeiro Contato – Acessibilidade (C):  

Itens = C1, C2, C3 e C4 
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Os itens C2, C4 e C5 têm valores invertidos  

Após inversão dos valores destes 3 itens, o escore para este 
componente é calculado pela soma do valor dos itens dividido 
pelo número de itens para produzir um escore médio. Escore = 
(C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6) / 6 

 

Do mesmo modo que o instrumento CTSPC, foi considerado acesso postivo para 

Atenção Primária quando o escore de acesso foi superior a zero. 

Por fim, a avaliação dos aspectos clínicos foi realizada por meio de um 

levantamento dos prontuários das crianças/adolescentes, verificando o diagnóstico, o 

tempo vivendo com a doença e a indicação profissional de frequência semanal ao 

serviço. 

 

4.6. Análise de Dados 

Para a construção do banco de dados e digitação dos instrumentos de pesquisa 

foi utilizado o software Excel verão 2013. O processamento e análise estatística foram 

realizados com o auxílio do software Stata SE 13, aplicando-se análises descritivas com 

o cálculo das respectivas prevalências e intervalos de confiança a 95%. Na fase de 

análise bivariada foram calculados os p-valores, utilizando-se o teste exato de Fisher. Os 

resultados foram considerados como estatisticamente significantes quando < 0,05 e 

limítrofes quando estiverem em um intervalo de 0,05 a < 0,1.  

  

4.7. Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estácio 

de Sá, por parecer do CAAE 59046116.4.0000.5284. Obedecendo os preceitos éticos as 

pesquisas que envolvem direta ou indiretamente seres humanos, foi utilizado Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 3), para todos os participantes, com o 

objetivo de explicitar os objetivos do trabalho, a garantia de anonimato e privacidade, os 

riscos e benefícios envolvidos, bem como todos direitos relacionados à aplicação de 

pesquisa em seres humanos.   

Por ser um trabalho do tipo observacional, os riscos decorrentes da participação 

na pesquisa foram em decorrência das reflexões produzidas a partir do instrumento, uma 

vez que foram abordados temas que correspondem a vida íntima dos responsáveis. 

Neste caso, frente a observação de sentimentos negativos produzidos pelo instrumento, 

a coleta de dados foi imediatamente interrompida, e o pesquisador e a rede de suporte – 

formada pela equipe multiprofissional do serviço – conduziu os casos. A equipe de 

pesquisa assumi as responsabilidades relativas à condução dos casos, já tendo a 

anuência do estudo concedida pela subsecretária de atenção básica de Nova Iguaçu 

(ANEXO 4). Em caso dano e/ou risco, não visto previamente nesse estudo, os órgãos 

responsáveis, Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) / Comitê Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), foram comunicados, suspendendo assim o estudo até os ajustes das 

etapas. 

No entanto, acredita-se que a compreensão do perfil de relações violentas e as 

interfaces entre a assistência no campo da Saúde Mental e da Atenção Primária possam 

suplantar os riscos aqui apresentados. Compreende-se que a construção deste 

conhecimento possa beneficiar os sujeitos do estudo na medida que os dados gerados 

podem subsidiar a programação dos serviços e o trabalho que envolve estas famílias. 
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5. RESULTADOS / DISCUSSÃO 

Tendo em vista a necessidade de produzir uma leitura sequencial, optou-se por 

apresentar os resultados e discussões em formato de produtos técnicos e bibliográficos 

originados a partir desta dissertação. Destaca-se que a formatação deste capítulo 

obedecerá às técnicas e normativas de cada produto e, por sua vez, de cada 

editora/periódico. A Tabela 1 demonstra a relação entre os objetivos específicos e os 

produtos. 

Tabela 1. Organização dos resultados e partir da relação entre os objetivos 
do estudo e os produtos técnicos e bibliográficos. 

Objetivos específicos Produto  
Analisar o perfil sociodemográfico e de 
saúde das crianças e adolescentes portadoras 
de transtornos mentais 

Técnico 
(5.1) 

- 

   
Estimar a magnitude da violência familiar 
contra as crianças e adolescentes com 
transtornos mentais, discriminando sua 
tipologia e suas interseções. 

- 
Bibliográfico 

(5.2) 
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5.1. Produto técnico – “Boletim eletrônico” 

 

BOLETIM ELETRÔNICO 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E DE SAÚDEDAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ASSISTIDAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
INFANTO-JUVENIL DOM ADRIANO HIPÓLITO - NOVA IGUAÇU, RIO DE 

JANEIRO, BRASIL. 201610 
 

Caroline Moraes Soares Motta de Carvalho1, Ricardo de Mattos Russo Rafael2 

 

1. Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pelo Programa de Pós-graduação em Saúde 
da Família da Universidade Estácio de Sá (PPGSF/UNESA). Professora do Curso de 
Graduação em Enfermagem (UNESA). E-mail: c.moraessoares@gmail.com 
2. Enfermeiro. Doutor em Ciências pelo Programa de Pós-graduação em Ciências 
Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PGCM/UERJ). Professor 
adjunto do Mestrado em Saúde da Família da UNESA. Professor da Faculdade de 
Enfermagem da UERJ. E-mail: prof.ricardomattos@gmail.com 
 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a política de saúde mental infanto-juvenil, tem sido direcionada a 

estimular a inclusão social de seus usuários diante dos elevados índices de sofrimento 

mental dessa clientela. Diante disso, promover o desenvolvimento saudável das crianças 

e adolescentes frente às necessidades biopsicossociais vem se tornando um desafio para 

o poder público e para a sociedade civil em geral (FÉLIX, 2014). 

                                                           
10 Informe produzido a partir da dissertação “Violência familiar em crianças e adolescentes com 
transtornos mentais: reflexões a partir da saúde mental e atenção primária” de autoria da aluna Caroline 
Moraes Soares Motta de Carvalho como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Saúde da 
Família na Universidade Estácio de Sá. 
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Mesmo após diversas críticas e anos de avanços no setor saúde, parece persistir 

o afastamento entre a saúde e as questões sociais, entre o biológico e o psíquico, e, de 

modo a acompanhar estas dicotomias, entre o campo da Saúde Mental e a área da 

Atenção Primária (BOING & CREPALDI, 2010). Certos de que os dois dispositivos 

atuam com as propostas do cuidado centrado no sujeito e autocuidado apoiado e 

socialmente referenciado, sob a lógica de trabalho com um território que é vivo, 

dinâmico e capaz de interagir com o humano e produzir mudanças; pensar de modo 

integrado parece imperativo para fazer frente a complexidade do sofrimento psíquico de 

usuários do sistema e seus familiares (BRASIL, 2013).   

A construção de políticas públicas capazes reconhecer as vulnerabilidades que 

atingem estes usuários, sobretudo as crianças e adolescentes, se faz necessária, uma vez 

que possibilita pensar e programar a assistência de modo mais individualizado e 

próximo das diversas realidades familiares e contextuais (YAMAMOTO & OLIVEIRA, 

2010; SANTOS, 2014). Acredita-se que o reconhecimento do perfil sociodemográfico e 

de saúde dos pais/responsáveis e das crianças e adolescentes possam contribuir para a 

formulação destas políticas e estratégias de cuidado praticadas no serviço e demais 

espaços no âmbito da Saúde Mental Infanto-Juvenil e, por sua vez, promover um 

encontro com os diversos dispositivos da Atenção Primária. 

 

OBJETIVO 

Analisar o perfil sociodemográfico e de saúde dos cuidadores e das crianças e 

adolescentes com transtornos mentais assistidas no Centro de Atenção Psicossocial 

Infanto-Juvenil (CAPSi) Dom Adriano Hipólito – Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de um informe técnico produzido a partir de um estudo transversal, do 

tipo censo, realizado no CAPSi do município de Nova Iguaçu (RJ). A população do 

estudo compreendeu os responsáveis de crianças e adolescentes, entre zero e 18 anos de 

idade, utilizando os seguintes critérios de seleção: frequência regular de ao menos uma 

vez na semana e ser residente do município.  

Foi realizado um censo com todos os usuários regulares do serviço, abordando 

oportunisticamente as pessoas que acessaram o CAPSi no período do estudo. É 

importante destacar que o Centro possui 340 cadastros, sendo 38 usuários não regulares. 

Das 302 pessoas abordadas, apenas 28 recusaram a participação no estudo (P=9,3%), 

totalizando 274 entrevistados no período de outubro a dezembro de 2016.  

Para fins deste informe técnico foi utilizada a duas primeiras dimensões do 

instrumento de investigação da pesquisa, utilizando itens da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) e os Critérios de Classificação Econômica da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015). A frequência em 

unidades básicas de saúde foi aferida utilizando a escala de “acesso de primeiro 

contato” do PrimaryCareAssessment Tool (PCATool), criado por Starfield e 

colaboradores (STARFIELD et al, 2000; STARFIELD, XU e SHI, 2001), e validado e 

adaptado transculturalmente para uso brasileiro (HARZHEIM, 2006; DUNCAN, 2006). 

A construção e processamento do banco de dados foi realizada no software Stata 

SE 13. Foram calculadas as respectivas prevalências e intervalos de confiança a 95%. 

As variáveis do PCATool foram tratadas utilizando-se a conversão da escala contínua 

em categórica, usando a classificação positiva para valores diferentes de zero. O 

presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
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Universidade Estácio de Sá e, subsequentemente, foi aprovado sob o parecer de número 

1.789.738. 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

 As Tabelas 1 e 2 apresentam as características sociodemográficas dos 

cuidadores - pais e responsáveis – das crianças e adolescentes assistidos no CAPSi. 

Observa-se um predomínio de cuidadores acima de 30 anos de idade, do sexo feminino 

(86,1%), pretos e pardos (73,3%), com mais de 8 anos de estudo (57,8%), com 

companheiro (52,0%) e pertencentes as classes econômicas C, D e E (89,8%). As 

principais pessoasque desempenham as tarefas de cuidado das crianças/adolescentes são 

os pais (89,1%), onde as mães ocupam papel prioritário nestas práticas (77,1%). Grande 

parte (60,6%) destas famílias recebem complementações de renda, também chamados 

de benefícios (Benefício de Prestação Continuada e Bolsa Família), sendo este o 

principal auxílio financeiro para os cuidados domiciliares com as crianças/adolescentes. 

Chama-se atenção que cerca de 90,0% dos pais/responsáveis dedicam mais de 40 horas 

da semana para o cuidado dos usuários do CAPSi, o que pode gerar sobrecarga física, 

emocional e psicossocial destes cuidadores.  

Tabela 1. Características sociodemográficas dos cuidadores de crianças e 
adolescentes assistidas em um Centro de Atenção Psicossocial Infantil do município 
de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. 2016 
Variáveis sociodemográficas N % (IC95%) 
Faixa etária 273  
De 18 a 30 anos  16,5 (12,5/21,4) 
31 a 40 anos  52,0 (46,0/57,9) 
41 a 50 anos  19,4 (15,1/24,6) 
Mais de 50 anos  12,1 (8,7/16,5) 
   
Sexo 274  
Feminino  86,1 (81,5/89,8) 
Masculino  13,9 (10,2/18,5) 
   
Cor/etnia 274  
Branco  20,1 (15,7/25,3) 
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Preto/Pardo  73,3 (67,8/78,3) 
Outros  6,5 (4,1/10,2) 
   
Escolaridade 275  
Até 8 anos de estudo  42,2 (36,4/48,1) 
Mais de 8 anos de estudo  57,8 (51,8/63,5) 
   
Situação conjugal 273  
Com companheiro (a)  52,0 (46,0/57,9) 
Sem companheiro (a)  48,0 (42,1/53,9) 
   
Classe econômica 274  
A/B  10,2 (7,1/14,4) 
C  46,7 (40,8/52,7) 
D/E  43,1 (37,3/49,0) 
 

Tabela 2. Perfil de cuidado dos pais e responsáveis de crianças e adolescentes assistidas 
em um Centro de Atenção Psicossocial Infantil do município de Nova Iguaçu, Rio de 
Janeiro, Brasil. 2016 
Parentesco do respondente 275  
Mãe  77,1 (71,7/81,7) 
Pai  12,0 (8,6/16,4) 
Avó  6,5 (4,1/10,2) 
Outros  4,4 (2,5/7,5) 
   
Principal cuidador 274  
Não  7,7 (5,0/11,5) 
Sim  92,3 (88,5/95,0) 
   
Recebe auxílio/benefício   
Não  30,4 (25,1/36,1) 
Sim  69,6 (63,8/74,8) 
   
Anos que cuida da criança 275  
De 0 a 5 anos  8,4 (5,6/12,3) 
De 6 a 10 anos  42,9 (37,1/48,9) 
Mais de 10 anos  48,7 (42,8/54,7) 
   
Jornada Semanal de Cuidado 275  
Até 40 horas  10,9 (7,7/15,2) 
De 40 a 59 horas  33,8 (28,4/39,6) 
60 horas ou mais  55,3 (49,3/61,1) 
 

 O predomínio de mulheres, jovens e negras não é achado novo nas investigações 

sobre cuidadores, sobretudo em pesquisas que envolvem os serviços públicos como 

cenários de pesquisa, conforme demonstra Corrêa e colaboradores (2012). Por uma 
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questão de gênero – tradicional-, compreendida aqui como uma categoria de análise 

social, é comum que se destine à mulher o papel gerenciador do lar e de cuidado com os 

filhos, deixando-a muitas vezes à margem do mercado de trabalho e da inserção em 

diversas esferas sociais. É importante, porém, refletir que não se questiona o ato de 

cuidar natural do humano, mas as obrigações, frequentemente implícitas a este processo, 

quando se trata de corpos femininos, e, sobretudo, pelas possibilidades de geração de 

sofrimento – nem sempre verbalizado, por vezes pela vergonha e por outras por uma 

repressão aos próprios sentimentos (ALMEIDA et al, 2006). 

É possível que a mesma imagem que foi construída da figura materna seja 

elemento de mudança de status social e armadilhas geradoras de sofrimento, já que é 

negado à mulher o direito a abdicar dos filhos para cuidar de si. Um olhar atento e mais 

racional pode revelar importantes perdas no autocuidado destas mulheres, tornando 

cíclico e danoso à saúde o processo cuidar-cuidado. Acredita-se que esta desigualdade 

entre os papéis desempenhados entre homens e mulheres, notadamente observada neste 

estudo pelos percentuais de cuidadores, precisa ser incorporado no cotidiano das 

equipes de saúde, embora seja tema amplamente tratado pela academia. Defende-se que 

a discussão sobre gênero, acesso e poder seja meta a ser perseguida no cotidiano das 

equipes para alcançar o efetivo envolvimeto dos diversos atores familiares no cuidado 

destas crianças/adolescentes.  

 Soma-se a isso a cor e a classe social, que, conforme apontam Fernandes e 

Garcia, (2009) e Kuchemann (2012), também são elementos definidores da 

responsabilidade sobre os cuidados com o outro. Fenômeno similar tem sido observado 

com os cuidadores – familiares e profissionais – de idosos. Parte se explica pela 

percepção do cuidado como tarefa menor, comum e natural aos humanos, hábito, que de 

certo modo, não cabe às pessoas com maior acesso às possibilidades de emprego e de 
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especalização profissional. Este pode ser um motivo, mesmo que implícito, que leva 

mulheres, negras e de menores classes sociais e econômicas às dedicar-se quase 

exclusivamente aos cuidados dos filhos.  

 O tempo em anos e a jornada semanal dedicada ao cuidado também são pontos 

que merecem observação atenta dos profissionais de saúde – tanto no campo da Saúde 

Mental como nos dispositivos da Atenção Primária. Destaca-se que importante parcela 

dos entrevistados dedicou mais de 60 horas semanais aos seus filhos, fato este que 

perdura, em mais da metade dos casos, há 10 anos ou mais. Este tempo, quando 

desigual entre os atores familiares, podemalterar ou aniquilar as rotinas domésticas, as 

atividades sociais, profissionais e financeiras do cuidador principal, em alusão ao que 

foi descrito por Thornicroft e Tansella (2010), agravando o quadro de sobrecarga do 

responsável e podendo comprometer diretamente o cuidado do outro. Incorporar um 

olhar atento à sobrecarga familiar objetiva – como aquela que possuem repercursões 

concretas e observáveis – e subjetivas – como aquleas que se referem à prórpria 

percepção do cuidador sobre a situação – parece imperativo para a dinâmica do CAPSi e 

da Atenção Primária; fato que desejavelmente deve ser desenvolvido em parceria entre 

os dispositivos. 

Por outro lado, chama-se atenção para a escolaridade dos responsáveis 

analisados, que em sua maioria possuiam mais de 8 anos de estudo (BRUSCHINI, 

2007). Optou-se por produzir esta provocação na medida que este marcador contraria o 

perfil comumente encontrado nos estudos sobre cuidadores, colocando à prova, 

inclusive, as tradicionais origens de um cuidador que já nasce à margem das 

possibilidades de inserção social. Ou seja, é possível que este perfil seja típico de mães 

e responsáveis de crianças/adolecentes com transtornos mentais, levando-as por vontade 
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própria ou pressão social a abdicar de suas rotinas para dedicar-se aos filhos – 

possivelmente pela visão de gênero ora discutida.  

Tomando como referência as crianças e adolescentes, o Gráfico 1 demonstra o 

perfil diagnóstico de 243 (88,37%) das 275 crianças e adolescentes acompanhados no 

CAPSi. Observa-se concentração de Transtornos de comportamento, transtornos 

emocionais habituais à infância e adolescência e retardos mentais. 

 

 

Gráfico 1. Diagnósticos das crianças e adolescentes assistidas em um Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil do município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. 

2016. n=274 

 

Os diagnósticos aqui apresentados, estão de acordo com relatório da OMS de 

2001, onde existem duas categorias de transtornos mentais, específicos na infância e na 

adolescência, sendo elas o transtorno de desenvolvimento psicológico e transtornos de 

comportamento. Os dados apresentados demonstram proximidade com outros estudos 

realizados no Brasil (FLEITLICH & GOODMAN, 2001; FLEITLICH-BILYK & 

GOODMAN, 2004; BORDIN & PAULA, 2006), principalmente no que se refere aos 

inúmeros, complexos e inter-relacionados transtornos mentais no período da infância. 

Entretanto, também se faz necessário pensar a existência de uma grande dificuldade em 
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bem classificar o diagnóstico nesta fase, sobretudo até os 12 anos de idade, uma vez que 

são comuns os problemas comportamentais, porém esses se apresentam de forma 

internalizada, como os pensamentos/sentimentos negativos, ansiedade, humor 

deprimido, sem acarretar impacto aos familiares e sociedade (VINOCUR &PEREIRA, 

2011). Além disso, outrosdificultadores no diagnóstico dessa faixa etária São que alguns 

comportamentos são considerados normais de acordo com cada idade e por último os 

critérios de diagnótico para alguns transtornos, derivam de critérios para os adultos 

(D’ABREU 2012 apud PERRING, 1997). 

Sobre isso alguns autores têm apontado que o movimento da indústria 

farmacêutica conjugado às novas posições adotadas pelo mundo capitalista também 

estão auxiliando na produção/fabricação da loucura, principalmente em crianças e 

adolescentes. A necessidade de padronizar comportamentos como sendo socialmente 

aceitos e esperados atinge níveis cada vez mais preocupantes. Toma-se como referência 

a análise produzida por Vinocur e Pereira, (2011) sobre o manual diagnóstico e 

estatístico de transtorns mentais (DSM), pois constam limitações de estudos 

epidemiológicos de todo o mundo e as relações culturais não são consideradas em sua 

totalidade e vários aspectos do desenvolvimento infantil são desaplicados. 

Além disso, é perceptível um crescente movimento no consumo de drogas 

prescritas – ansiolíticos, estabilizadores de humor, etc - entre adultos, fato este que pode 

estar sendo reproduzido no cuidado infanto-juvenil e traduzido por pressão sobre a 

necessidade de diagnóstico nos serviços de saúde. O imediatismo emergencialista e a 

cultura pautada na exclusividade biomédica parece ainda ter raízes profundas nas 

práticas profissionais, mesmo após as reformas sanitária11 e psiquiátrica12 no país. 

                                                           
11Conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. 
Mudanças essas, que não abarcavam todo o setor saúde, em busca da melhoria das condições de vida da 
população (PAIVA & TEIXEIRA, 2014). 
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Infere-se sobre isso na medida em que se observa que quase a totalidade de usuários já 

possuem diagnósticos fechados, mesmo em face das dificuldades desta classificação na 

infância e adolescência. Deste modo, adotar posturas ativas de revisitar os prontuários e 

(re-)olhar atentamente para os diagnósticos parece tarefa interessante para as equipes, na 

mesma medida que parece importante debater os casos – de modo regular e implicado – 

entre os diversos serviços de saúde que acompanham estas crianças e adolescentes.  

A partir do conhecimento do perfil clínico apresentado e, principalmente a partir 

de um crítica à necessidade imediata do diagnóstico,talvez seja possível estabelecer 

estratégias que possibilitem o desenvolvimento de programas de intervenção, com foco 

na prevenção ou atenuação dos efeitos desses transtornos mentais nas crianças, 

adolescentes e suas famílias, sobretudo a partir do reconhecimento de fatores 

biológicos, genéticos, psicossociais, ambientais e, essencialmente, geradores de 

sofrimento (THIENGO et al, 2014). 

Em continuidade a tentativa de reconhecer o perfil destes usuários, a Tabela 3 

apresenta as característicassociodemográficasdas crianças e adolescentes. Observa-se 

predomínio de crianças – entre quatro e 11 anos de idade -, do sexo masculino, pretos e 

pardos e quase a totalidade das crianças / adolescentes acima de 6 anos frequentam a 

escola. O tempo de diagnóstico do transtorno mental se concentrou entre quatro e nove 

anos (74,6%), embora o tempo de cuidado no CAPSi esteja entre 1 e 4 anos (90,2%). 

Destaca-se que independente do diagnóstico 97,4% dos usuários frequentam o serviço 

apenas uma vez por semana. 

 

 

                                                                                                                                                                          
12Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, 
sendo, sobretudo, um processo que traz as marcas de seu tempo. Campo amplo e heterogêneo, ela é 
composta por dimensões jurídico-político, técnico-assistencial, epistemológico e sociocultural 
(NICACIO, 2011) 
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Tabela 3. Perfil sociodemográfico e de cuidado das crianças e adolescentes assistidas 
em um Centro de Atenção Psicossocial Infantil do município de Nova Iguaçu, Rio de 
Janeiro, Brasil. 2016 
Faixa etária 274  
Crianças  54,8 (48,8/60,6) 
Adolescentes  45,2(39,4/51,2) 
   
Sexo 274  
Feminino  36,1 (30,6/42,0) 
Masculino  63,9 (58,0/69,4) 
   
Cor/Etnia 274  
Brancos  26,2 (21,4/31,8) 
Pretos e pardos  63,5 (57,6/69,0) 
Outros  10,2 (7,1/14,4) 
   
Acima de 6 anos que frequentam 
a escola 

264  

Não  8,7 (5,8/12,8) 
Sim  91,3 (87,2/94,1) 
   
Tempo no CAPSi 275  
Até 1 ano  40,4 (34,7/46,3) 
De 1 a 4 anos  49,8 (43,9/55,7) 
5 anos ou mais  9,8 (6,8/14,0) 
   
Tempo de diagnóstico 268  
Até 4 anos  44,4(38,5/50,4) 
De 5 a 9 anos  30,2(25,0/36,0) 
10 anos ou mais  25,4 (20,5/31,0) 
   
Frequência semanal no serviço 274  
Um vez  97,4 (94,7/98,8) 
Duas vezes  2,5 (1,2/5,3) 
 

No Brasil, estudo realizado por Nascimento et al (2014), em um CAPSi de 

Maceió (AL), com 132 crianças e adolescentes, apresenta resultados similares, onde 

74,2% das crianças e adolescentes entrevistados são do sexo masculino, 67% são negros 

e pardos e há um predominio das faixas etária de 03 e 11 anos de 46,3%. Já estudo 

elaborado por Hildebrand et al (2015), com 252 crianças e adolescentes, em um Serviço 

de Especializado, conveniado ao CREAS, de um município brasileiro, conclui que 

meninos entre 4 e 11 anos, são a população mais cometida por transtornos mentais que 
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frequentam o serviço.O resultado dessa pesquisa, corroboram com outros estudos, uma 

vez que os dados possuem semelhanças, principalmente na alta prevalência do genero 

masculino.Uma possível explicação para esse fenômeno abordado por Delfini et al. 

(2009), como causa provável de que os meninos sejam mais vulneráveis aos transtornos 

de desenvolvimento antes dos 12 anos, por possuírem diferenças fisiopatológicas e 

modificações neurobiológicas, que intervem no processo de desenvolvimento cerebral e 

mental, diferente das meninas. 

Merece destaque a prevalência de 63,5% dos usuários do serviço serem pretos 

ou pardos. Aristides, 2012 aponta que variáveis como a maior exposição à violência, ao 

racismo e ao preconceito racial, além dos fatores socioeconômicos desfavoráveis em 

relação à população geral, fazem com que a população negra esteja mais predisposta às 

várias formas de sofrimento psíquico, por consequência desenvolvimento de transtornos 

mentais. Negros vivemrelaçõessocioeconômicasdesiguais, se comparadoaosbrancos. No 

Brasil, os dados sobre a prevalência de transtonos mentais na população negra não são 

precisos, dificultando a elaboração de programasespecificos a essapopulação (SILVA, 

2004). 

A frequência semanal no CAPSi é outro dado que merece especial atenção, uma 

vez que o serviço investigado parece ofertar atendimento de forma semi-intensiva para 

97,4% das crianças e adolescentes, independente do diagnóstico e da complexidade de 

cada caso. Tomando como referência o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) é possível 

concluir que cada CAPS deve possuirum projeto terapêutico do serviço, que leva em 

consideração as diferentes contribuições técnicas dos profissionais, as iniciativas de 

familiares e usuários e o território onde se situa. 
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Com sua identidade, cultura local e regional o CAPS deve construir com a rede 

de usuários, cuidadores e profissionias uma estrutura capaz de propiciar planos 

individualizados, atendendo o usuário e articulando sua inserção na sociedade como um 

todo. Para tanto, parece provável que existam maiores diferenças entre a necessidade de 

frequência ao serviço. Complementando esta reflexão, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2001) recomenda uma combinação de três abordagem em saúde mental, para 

crianças e adolescentes: reabilitação psicossocial, psicoterapia e farmacoterapia, 

levando em conta as especificidades de cada caso.  

Diante disso, embora este estudo não seja capaz de responder, cabe uma 

reflexão: quais os fatores que reforçam esse aspecto linear no atendimento? É 

importante pensar que o município passa por recente reestruturaçãonos serviços de 

saúde mental e que no momento o CAPSi é a única unidade que vem prestando 

atendimentos em saúde mental ao público infanto-juvenil. Esta sobregacarga pode ter 

gerado a necessidade de adaptar modelos de atenção. 

 Sobre estes movimentos de aproximação da rede como um todo aos usuários do 

CAPS, o Gráfico 2 apresenta o percentual de crianças e adolescentes que também são 

acompanhados na Atenção Primária à Saúde, aspecto mensurado pelo grau de afiliação 

do instrumento PCA Tool. Observa-se que mais da metade da amostra possui este 

acompanhamento nos serviços municipais (58,9%; IC95%: 52,9/64,6). 
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Gráfico 2. Cobertura de das crianças e adolescentes assistidas em um Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil pela Atenção Primária à Saúde do município de Nova 

Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. 2016. n=274 

Embora esta análise não tenha se debruçado na qualidade do acesso e da 

utilização dos serviços de Atenção Primária, é importante frisar o elemento de qualidade 

encontrado. Quase 60,0% dos entrevistados relataram alguma forma de contato com 

este nível de atenção distoa sobremaneira do que foi encontrado em outras investigações 

nacionais. Embora sejam pontuais as investigações que iluminem a interseção entre a 

Atenção Primária e os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), é 

importante refletir que muitos autores discutem a dificuldade de se estebelecer esta 

articulação (AOSANI & NUNES, 2013; MOLINER & LOPES, 2013). As equipes de 

saúde da família, embora possuam características interessantes para a prosdução de 

cuidado e de saúde – biopsicossocial – socialmente referenciada, existem estigmas que 

se debruçam sobre a escificidade desta clínica, muitas vezes fora do domínio dos 

profissionais.  



74 
 

Parte desta dificuldade de acesso/uso parece guardar relação com o afastamento 

e desconhecimento do exercício da Saúde Mental por parte das equipes de saúde da 

família/Atenção Primária. Para Correia e colaboradores (2011) o acompanhamento 

desses usuários geralmente é dificultoso na Saúde Mental pela falta de formação dos 

profissionais nesta área do saber. Por sua vez, como mecanismo de defesa para este 

desconhecimento, o acesso acaba sendo negado. Bezerra et al. 2014, também aponta 

para o não reconhecimento destes usuários como pertencentes a rede de serviços, o que 

guarda conexões com o pensamento de Wenceslau& Ortega (2015) que dispõe sobre a 

inexistência de esclarecimento sobre os limites de competência entre a Atenção 

Primária e os CAPS. Deste modo, assegurar acesso a mais da metade dos usuários do 

CAPS certamente é aspecto favorável ao início de uma articulação entre as redes. 

Reforça-se, no entanto, que ambos os dispositivos – o CAPS, enquanto 

representante da Rede de Atenção Psicossocial, e as unidades básicas, essencialmente as 

equipes de Saúde da Família, como principal dispositivo da Rede de Atenção à Saúde – 

são ordenadores do sistema (PINTO, 2008).  Ou seja, cabem a eles, mesmo com graus 

de incerteza sobre as competências – até porque constituem serviços substitutivos que 

implicam em mudanças de comportamentos e culturas tradicionais em saúde – propor a 

organização dos cuidados profissionais no território. Nesta medida, reforça-se a 

importãncia de ampliar esta aproximação com o intuito de reinserir socialmente estes 

usuários e produzir cuidados – profissionais e tradicionais – socialmente referenciados. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA 

 Esta análise permitiu traçar o perfil sociodemográfico dos cuidadores e das 

crianças e adolescentes usuárias do CAPSi, gerando algumas reflexões que podem 

subsidiar novas práticas no cotidiano das equipes. Na dimensão dos responsáveis, as 

mães foram as principais responsáveis pelo cuidado.Em sua maioria, essas mulheres 
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estão em idade acima de 30 anos, são pretas e pardas, com escolarização média de mais 

oito anos. A maior parte das famílias recebe algum tipo de benefício social, sendo o 

Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) os principais, o que 

constitui uma importante complementação de renda já que a maioria dos cuidadores 

pertence as classes econômicas C, D e Eese dedicam mais de 40 horas semanais nos 

cuidados exclusivos aos seus filhos.  

Quanto as crianças e adolescentes usuárias, percebe-se que é prevalente o gênero 

masculino, com idade entre 4 e 11 anos, negros e que frequentam/frequentaram a escola. 

Também foi evidenciado queos transtornos mentais que mais acometem o público 

infanto-juvenil são respectivamente os de comportamento e os transtornos emocionais 

que aparecem habitualmente na infância e na adolescência. O fato da maioria das 

crianças estarem com projeto terapêutico pautado no cuidado semi-intensivo merece 

atenção especial por parte do serviço. Deste modo, revisar os prontuários e estabelecer 

novos mecanismos de articulação entre os pais e responsáveis, a Atenção Primária e a 

rede de suporte podem ser estratégias a serem adotadas pelas equipes.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA M.I.; MOLINA, R.C.M.; VIEIRA, T.M.M.; HIGARASHI, V.I.H.; 
MARCON, S.S. O ser mãe de criança com doença crônica: realizando cuidados 
complexos.Esc Anna Nery. 2006; 10:36-46. 
 

ARRISTIDES, J.L. Acolhimento da população negra em sofrimento psicossocial 
pelo candomblé de Londrina-PR. 2012. 53 f. Dissertação (Mestrado em Saúde 
Coletiva) - Departamento de Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, 2012 

 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). Critério de Classificação 
Econômica Brasil. 2015. 



76 
 

 

BEZERRA, C.I et al. "Fui lá no posto e o doutor me mandou foi pra cá": processo 
de medicamentalização e (des)caminhos para o cuidado em saúde mental na 
Atenção Primária. Interface (Botucatu) vol.18 no.48, 61-74. Botucatu 2014. 
 

 

BRASIL. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
 

_________.Saúde mental: Cadernos de Atenção Básica, nº 34. Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
 

BRUSCHINI, M.C.A. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos. Cadernos 
de Pesquisa, v. 37, n. 132, p. 537-572, set./dez. 2007. 
 

BOING, E.; CREPALDI, M.P. O psicólogo na Atenção Básica: uma incursão pelas 
politicas públicas de saúde Brasileiras. Psicol. cienc. vol.30 no.3 Brasília set. 2010 
 

BORDIN, I. & PAULA, C.Estudos Populacionais sobre Saúde Mental de Crianças e 
Adolescentes Brasileiros. Em M.F. Mello, A.A. Mello & R. Kohn (Orgs.), 
Epidemiologia da Saúde Mental no Brasil (pp. 119-142). Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 

CORRÊA, A.C.P. et al. Perfil sociodemográfico e profissional dos enfermeiros da 
atenção básica à saúde de Cuiabá - Mato Grosso.Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2012 
jan/mar;14(1):171-80. Disponível em: 
http://www.fen.ufg.br/revista/v14/n1/v14n1a20.htm. Acesso 04 janeiro, 2017. 
 

D'ABREU, L.C.F. O desafio do diagnóstico psiquiátrico na criança. Contextos 
Clínic, São Leopoldo, v.5, n.1, p.2-9, jul. 2012. 

 
DUNCAN, B. B. et al. Quality and effectiveness of different approaches to primary 
care delivery in Brazil. BMC Health Services Research, London, v. 6, n. 156, p. 1-13, 
Dec. 2000.  

 

FÉLIX, L.B. O cuidado à saúde mental nainfância: Entre prática e 
representaçõesSociais. 2014 f.150.Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de 
Pernambuco. CFCH. Pós-Graduação em Psicologia, 2014. 

 

FERNANDES MGM, GARCIA TR. Estrutura conceitual da tensão do cuidador 
familiar de idosos dependentes. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2009;11(3):469-76. 



77 
 

Disponivel em http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n3/v11n3a02.htm. Acesso em 14 de 
janeiro 2017. 
 

FLEITLICH, B., & GOODMAN, R. Social factors associated with child mental 
health problems in Brazil: cross sectional survey. British Medical Journal, 323, 599-
600, 2001. 
 

FLEITLICH-BILYK, B., & GOODMAN, R. Prevalence of child and adolescent 
psychiatric disorders in southeast Brazil. Journal of the American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry, 43, 727-734, 2004. 
 

HARZHEIM, E. et al. Internal consistency and reliability of Primary Care 
Assessment Tool (PCATool-Brasil) for child health services. Cadernos de Saúde 
Publica, Rio de Janeiro, v. 22, n. 8, p. 1649-1659, 2006. 
 

HILDEBRAND, N.A et al. Violência doméstica e risco para problemas de saúde 
mental em crianças e adolescentes.Psicologia Reflexão e Crítica, 28(2), 213-
221. Porto Alegre Jan./June 2015 
 
KUCHEMANN, B.A. Envelhecimento populacional, cuidado e cidadania: velhos 
dilemas e novos desafios. Soc. estado. vol.27 no.1, 165-180. Brasília Jan./Apr. 2012. 
 

NASCIMENTO, Y.C.M.L et al. Perfil de crianças e adolescentes acompanhados por 
um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil. Revenferm UFPE online. Recife, 
8(5):1261-72, maio., 2014. 
 

NICACIO, E. Rupturas e encontros: desafios da reforma psiquiátrica brasileira. 
Cad. Saúde Pública. 2011, vol.27, n.3, pp.612-613 
 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Saúde mental: nova concepção, 
nova esperança.Genebra, Organização Mundial da Saúde; 2001. 
 

PAIVA, C.H.A.; TEIXEIRA, L.A. Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de 
Saúde: notas sobre contextos e autores. Hist. cienc. Saúde-Manguinhos, Rio de 
Janeiro, v. 21, n. 1, p. 15-36, mar. 2014. 
 

PINTO, A.G.A. Produção do cuidado em saúde mental: significados e sentidos da 
prática clínica em Centro de Atenção Psicossocial. 2008. f.91. (Mestrado acadêmico 
Cuidados Clínicos em Saúde) − Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da 
Saúde. 2008. 
 

SANTOS, B.R. Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual: 
aspectos teóricos e metodológicos: IN: guia para capacitação em depoimento especial 
de crianças e adolescentes / organizadores, Benedito Rodrigues dos Santos, Itamar 



78 
 

Batista Gonçalves, Gorete Vasconcelos; (coords.), Paola Barbieri, Vanessa Nascimento 
– Brasília, DF: EdUCB, 2014 
 

SILVA, Racismo e os efeitos na saúde mental. I Seminário Saúde da População 
Negra. 2004.Disponível em: http://www.mulheresnegras.org/doc/.../129-
132MariaLucia.pdf. Acesso em: 14 de janeiro 2017. 
 

STARFIELD, B. et al. Measuring consumer experiences with primary care. 
Pediatrics, United States, v. 105, n. 4, p. 998-1003, Apr. 2000. 

 

STARFIELD, B.; XU, J.; SHI, L. Validating the Adult Primary Care Assessment 
Tool. The Journal of Family Practice, United States, v. 50, n. 2, p. 161-175, 2001. 

 

THORNICROFT, G., TANSELLA, M. Saúde mental da população e cuidado 
comunitário. In: G. Thornicroft, & M. Tansella. Boas práticas em Saúde Mental 
Comunitária (pp. 6-19). Barueri: Manole, 2010. 

 

THIENGO, D.L. et al. Prevalência de transtornos mentais entre criança e 
adolescentes e fatores associados: uma revisão sistemática. Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria. 63(4): 360-72, 2014. 

 

WENCESLAU, L.D.; Francisco, O. Saúde mental na atenção primária e Saúde 
Mental Global: perspectivas internacionais e cenário brasileiro. Interface-
Comunicação, Saúde, Educação 19.55 (2015). 

 

VINOCUR, E.; FERREIRA, H.H. Avaliação dos transtornos mentais de 
comportamento na infância. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto. 2011; 10 
(Supl.2): 26-34. 

YAMAMOTO, O.H; OLIVEIRA, I.F. Política Social e Psicologia: uma trajetória de 
25 anos. Psic.: Teor. e Pesq. vol.26, Brasília,  2010. 

 

 

 

  



79 
 

5.2. Produto bibliográfico – “Artigo científico” 

 

MAGNITUDE DAS VIOLÊNCIAS FAMILIARES CONTRA AS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM TRANSTORNO MENTAL 

 

Caroline Moraes Soares Motta de Carvalho1, Ricardo de Mattos Russo Rafael2 

 

1. Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pelo Programa de Pós-graduação em Saúde 
da Família da Universidade Estácio de Sá (PPGSF/UNESA). Professora do Curso de 
Graduação em Enfermagem (UNESA). E-mail: c.moraessoares@gmail.com  
2. Enfermeiro. Doutor em Ciências pelo Programa de Pós-graduação em Ciências 
Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PGCM/UERJ). Professor 
adjunto do Mestrado em Saúde da Família da UNESA. Professor da Faculdade de 
Enfermagem da UERJ. E-mail: prof.ricardomattos@gmail.com 

 

RESUMO  

Objetivo: estimar a magnitude da violência familiar contra as crianças e adolescentes 
com transtornos mentais, discriminando sua tipologia e suas interseções. Método: 
estudo transversal, composto por 275 responsaveis de crianças e adolescentes assistidas 
no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil do município de Nova Iguaçu. Os 
dados foram coletados através de questionário multidimensional. Para casos de 
violência contra as crianças e adolescentes foi utilizado o Parent-Child Conflict Tactics 
Scales. Foram calculadas as prevalências, os respectivos Intervalos de Confiança e 
aplicou-se o Teste Exato de Fisher nas análises bivariadas. Resultados: A maioria dos 
entrevistados (98,9%; IC95%: 96,6/99,66) relatou que as crianças/adolescentes estão 
expostas a alguma forma de violência. A agressão psicológica foi o evento abusivo mais 
prevalente (96%; IC95%: (92,9/97,8), seguida dos eventos de punição corporal, (93,5%; 
IC95%: 89,8/95,8), dos maus-tratos físicos (77,4%; IC95%: 72,1/82,0) e dos maus-
tratos físicos graves (44,7%; IC95%: 38,9/50,7). Conclusão: o estudo aponta para o 
elevado grau de práticas violentas perpetradas pelos cuidadores das crianças e 
adolescentes assistidas no serviço. Foi possível identificar também que essas crianças 
estão expostas a mais de um tipo de vioência simultaneamente acompanhando outras 
variantes da violência familiar. 

Descritores: Violência, Maus-Tratos Infantis, Adolescente, Crianças.  

 

INTRODUÇÃO 

Os eventos violentos têm sido definidos como uso intencional da força física ou 

do poder, real ou em ameaça, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em 

lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (KRUG et 
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al 2002, p. 27). Por estar presente de forma multivariada e no cotidiano da sociedade, 

MINAYO (2005) aponta a dificuldade de se estabelecer unanimidade conceitual pela 

variação sociopolítica e sociocultural relativa à compreensão do fenômeno. Uma vez 

que a violência vem da ordem do vivido e cujas manifestações provocam ou são 

provocados por múltiplas cargas emocionais de quem a perpetra, sofre e presencia a 

situação.  

 A dificuldade de estabelecer um consenso no conceito de violência é ainda mais 

crescente quando se relaciona com a criança. Tendo em vista que algumas sociedades 

desconhecem a criança e o adolescente como seres dotados de direitos, e que os casos 

de violência doméstica contra crianças e adolescentes são recorrentes, porém pouco 

detectados, pois os agressores na maioria das vezes possuem algum tipo de vínculo 

familiar e ou afetivo. A objetificação da criança e do adolescente tem sido um 

fenômeno que ampara as formas coercitivas e violentas na educação infanto-juvenil. 

(ASSIS, et al 2009) 

Dentre os diversos fatores de risco que se envolvem na complexa teia de 

causalidade das violências contra as crianças e adolescentes, destacam-se fatores 

sociais, culturais e econômicos, que favorecem a manutenção de processo de 

comportamento violento. Estudo da United Nations Educational, Scientifc and Cultural 

Organization (UNESCO, 1981), afirma que além dos fatores já mencionados, o 

aprendizado agressivo desempenha um importante papel na perpetuação das práticas 

violentas, pois a identificação com os responsáveis acarreta na reprodução deste 

comportamento. Souza e Lima (2007) apontam que, os diferentes tipos de violência 

afetam a população brasileira de maneira desigual, com riscos diferenciados de acordo 

com etnia, gênero, espaço social e idade. No estudo “Psicologia evolucionista e 

violência doméstica contra a criança”, Alexandre (2008) aponta que as características 
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que representam maior vulnerabilidade no público intanto-juvenil são a idade, sexo, 

etnia, a classe econômica e fato de crianças/adolescentes portarem algum grau de 

deficiência física ou mental. Outro fator de risco que tem sido apontado como um dos 

aspectos centrais no nexo causal do fenômeno é o grau de dependência de cuidado, uma 

vez que as condições crônicas, como os transtornos mentais, geram sofrimento em todos 

os atores envolvidos, favorecendo um ambiente para a perpetração das violências. 

Thornicroft e Tansella (2010) apontam para as alterações na rotina doméstica, as 

restrições de atividades sociais e profissionais, a sobrecarga financeira, as reações 

emocionais como incômodo e angustias nas tarefas, como aspectos centrais na relação 

entre a violência e a dependência do cuidado.   

Neste sentido, é possível que o fenômeno das violências possa guardar maior 

magnitude entre as crianças e adolescentes com transtornos mentais, sobretudo pelo 

grau de dependência de autocuidado que alguns usuários possuem, bem como pelos 

estigmas que socialmente carregam. Marini et al (2010) afirma que as crianças e 

adolescentes com transtornos mentais apresentam menor autonomia, acarretando assim 

maior sobrecarga em seus familiares. A intensidade desta sobrecarga parece guardar 

relação com a característica do transtorno mental – intensidade dos sintomas, 

diagnóstico, a idade, o sexo, a duração da doença e dos episódios agudos, o parentesco e 

o tempo dedicado ao cuidado, que por vezes caracteriza outra jornada de trabalho para o 

cuidador. (TOMASI, et al, 2010)   

Acredita-se que a Atenção Primária à Saúde seja uma estratégia com vastas 

interfaces com o campo da Saúde Mental, especialmente no que concerne à atuação 

direta no território por meio de diagnóstico situacional, cuidado do indivíduo e da 

família de forma longitudinal (MARTINS et al, 2015). Por outro lado, a literatura tem 

mostrado que a coexistência destes dois modelos de trabalho, tem gerado conflitos e 



82 
 

pouca resolutividade, pois o campo da saúde mental ainda é fragmentado e permeado 

por impasses operacionais. Já no campo da APS, as equipes de Saúde da Famaíla, as 

limitações estão ligadas à especificidade da clínica (CORREIA et al, 2011), trazendo 

contradições e dificuldades no acesso dos usuários a rede. Delfini (2013) aponta que a 

sensibilização, através de programas e estratégias especificas de capacitação, dos 

profissionais que compõem as equipes de saúde da família e saúde mental pode ser a 

melhor forma de executar um trabalho de qualidade com as crianças e adolescentes com 

transtornos mentais, tonando-se meta a ser perseguida por gestores e profissionais 

inseridos nestes dois cenários de produção de saúde e cuidados. 

Acreditando na necessidade de descortinar o fenômeno das violências infanto-

juvenis nos dois cenários de atenção, este artigo tem por objetivo: estimar a magnitude 

da violência familiar contra as crianças e adolescentes com transtornos mentais, 

refletindo sobre o potencial cuidado prestado pelo Centro de Atenção Psicossocial e a 

Atenção Primária à Saúde. Espera-se que o reconhecimento das características geradas 

por este estudo possa subsidiar a articulação entre a Saúde Mental e a Atenção Primária 

à Saúde.  

 

MÉTODOS 

 

Desenho, cenário, população do estudo e dinâmica do trabalho de campo 

Trata-se de um estudo do tipo observacional, descritivo e exploratório, do tipo 

transversal, a partir de um censo realizado com os responsáveis de crianças e 

adolescentes com de transtornos mentais assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial 

infantojuvenil Dom Adriano Hipólito, serviço diário, localizado em bairro próximo à 
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região central do município de Nova Iguaçu. Tem horário de funcionamento de 

segunda-feira a sexta-feira, de 08 às 17 horas. 

A população-fonte do estudo compreendeu um conjunto de responsáveis de 

crianças e adolescentes com idade entre zero e 18 anos (BRASIL, 1990), residentes do 

município de Nova Iguaçu e com frequência regular de assistência de ao menos uma vez 

na semana no CAPSi. Foram excluídos pacientes na primeira vez de atendimento no 

período de coleta de dados e crianças e adolescentes que não possuam o plano 

terapêutico com indicação de acompanhamento neste serviço, tendo em vista a não 

comprovação de transtornos mentais. 

Foram selecionados seis alunos voluntários do curso de graduação de 

Enfermagem de uma universidade local, onde foram treinados sobre a temática do 

estudo, abordando os métodos e as técnicas de coleta. Em seguida os entrevistadores, 

sob a supervisão da coordenadora da pesquisa, efetuaram os convites de participação 

dos sujeitos e, mediante a aceitação, foram aplicados dos instrumentos de pesquisa 

Foi realizado um censo com todos os usuários regulares do serviço, abordando 

oportunisticamente as pessoas que acessaram o CAPSi no período do estudo. É 

importante destacar que o Centro possui 340 cadastros, sendo 38 usuários não regulares. 

Das 302 pessoas elegíveis e abordadas, apenas 28 recusaram a participação no estudo 

(P=9,3%) e foram excluídos os sujeitos abordados nas consultas de primeira vez (n=18), 

totalizando 274 entrevistados no período de outubro a dezembro de 2016.  

  

Instrumento de coleta de dados 

O instrumento da coleta de dados foi composto por um questionário estruturado 

e multidimensional que contemplou inicialmente a dimensão composta por itens que 

visavam à caracterização sociodemográfica dos responsáveis, utilizando questões 
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presentes no instrumento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 

(IBGE, 2010) e contendo também o tempo dedicado ao cuidado semanal da 

criança/adolescente. A situação econômica dos responsáveis foi aferida com base nos 

critérios propostos pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015), 

avaliando os bens e serviços consumidos pela família, a estrutura do domicílio e a 

escolaridade do chefe da família. A caracterização demográfica das 

crianças/adolescentes foi avaliada a partir das variáveis: idade, sexo, escolaridade, 

cor/etnia e tempo de tratamento.  

Na segunda dimensão foi utilizado o instrumento Parent-Child Conflict Tactics 

Scales - CTSPC (STRAUS et al, 1998), validado e adaptado transculturalmente para 

uso no Brasil (REICHENHEIM & MORAES, 2003). O instrumento está baseado na 

Teoria dos Conflitos entre pais e filhos e conta com 22 itens, que aferem violência 

física, disciplina não-violenta e agressão psicológica (REICHENHEIM & MORAES, 

2003). Tendo em vista a multiplicidade de possíveis cuidadores, o instrumento foi 

aplicado visando o cuidador principal e às demais pessoas responsáveis pelos cuidados, 

sendo no máximo três. Foi considerado abuso quando ao menos um item acusou 

positividade em cada escala do instrumento. 

 

Análise de dados 

Para a construção do banco de dados e digitação dos instrumentos de pesquisa 

foi utilizado o software Excel verão 2013. A limpeza do banco e o processamento foram 

realizados no software Stata SE 13 (Stata Copr., College Station, Estados Unidos), 

aplicando-se análises descritivas com o cálculo das prevalências e e respectivos 

intervalos de confiança a 95%. Na fase de análise bivariada foram calculados os p-

valores, utilizando-se o teste exato de Fisher. Os resultados foram considerados como 
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estatisticamente significantes quando < 0,05 e limítrofes quando estiverem em um 

intervalo de 0,05 a < 0,1.  

Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estácio 

de Sá, por parecer de número 1.789.738. Obedecendo os preceitos éticos as pesquisas 

que envolvem direta ou indiretamente seres humanos, foi utilizado Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para todos os participantes, com o objetivo de 

explicitar os objetivos do trabalho, a garantia de anonimato e privacidade, os riscos e 

benefícios envolvidos, bem como todos direitos relacionados à aplicação de pesquisa 

em seres humanos.   

Por ser um trabalho do tipo observacional, os riscos decorrentes da participação 

na pesquisa foram em decorrência das reflexões produzidas a partir do instrumento, uma 

vez que foram abordados temas que correspondem a vida íntima dos responsáveis. 

Neste caso, frente a observação de sentimentos negativos produzidos pelo instrumento, 

a coleta de dados foi imediatamente interrompida, e o pesquisador e a rede de suporte – 

formada pela equipe multiprofissional do serviço – conduziu os casos. 

 

RESULTADOS 

 

O perfil de respondentes do estudo apresentou predomínio de faixa etária de 30 

anos de idade (83,5%; IC95%: 78,6/87,5), do sexo feminino (86,1%; IC95%: 

81,5/89,8), pretos e pardos (73,3%; IC95%: 67,8/78,3), com mais de 8 anos de estudo 

(57,8%; IC95%: 51,8/63,5), com companheiro (52,0; IC95%: 46,0/57,9) e pertencente a 

classe econômica C (46,7%; IC95%: 40,8/52,7). O principal grau de parentesco 
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identificado foi materno (77,1%; IC95%: 71,7/81,7), seguido dos pais (12,0%; IC95%: 

8,6/16,4) e avós (6,5%; IC95%: 4,1/10,2). 

Todos os responsáveis relataram utilizar práticas de disciplina não violenta na 

educação dos filhos. Em contrapartida, 98,9% (96,6/99,66) dos entrevistados relatam 

que as crianças/adolescentes estão expostas a alguma forma de violência, seja do tipo 

agressão psicológica ou maus-tratos físicos. A Tabela 1 apresenta a magnitude das 

violências segundo as variáveis sociodemográficas e clínicas das crianças e 

adolescentes. Observa-se predomínio dos abusos em crianças do sexo masculino, pretas 

e pardas, com tempo de acompanhamento no CAPSi até 4 anos, tempo de diagnóstico 

até 9 anos e com transtornos de comportamento e emocionais que aparecem 

habitualmente durante a infância ou a adolescência. 

A agressão psicológica foi o evento abusivo mais prevalente (96%; IC95%: 

(92,9/97,8), seguida dos eventos de punição corporal, (93,5%; IC95%: 89,8/95,8), dos 

maus-tratos físicos (77,4%; IC95%: 72,1/82,0) e dos maus-tratos físicos graves (44,7%; 

IC95%: 38,9/50,7). A Tabela 2 demonstra a magnitude das violências por tipo e 

gravidade, em função das variáveis sociodemográficas e clínicas das crianças e 

adolescentes. Chama-se atenção para associação positiva entre os maus-tratos físicos e a 

faixa etária (p-valor 0,059), sobretudo em crianças. Os maus-tratos físicos estiveram 

associados às crianças (p-valor 0,028) raça negra - pretos e pardos – (p-valor 0,085) e ao 

grupo diagnóstico. Por fim, destaca-se a associação estatisticamente significante entre a 

punição corporal e o tempo e o grupo diagnóstico, com valores-p, respectivamente, de 

0,007 e 0,054. Percebe-se também que mais de 70,0% das crianças/adolescentes vítimas 

de violência são acompanhados pela Atenção Primária. 

Não foram observadas relações estatisticamente significantes entre as violências 

e as variáveis sociodemográficas dos cuidadores. A Tabela 3 apresenta a magnitude das 
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violências e das punições corporais perpetradas contra os usuários do CAPSi em função 

do grau de parentesco dos cuidadores. Chama-se atenção para o papel da mãe como 

principal perpetradora dos abusos, com exceção das formas graves, cujos pais e os 

outros cuidadores (irmãos, avôs e cuidadores contratados) são os principais envolvidos. 

 As Figuras 1 e 2 apresentam as interseções entre os comportamentos violentos 

perpetrados pelos pais/responsáveis durante o cuidado com as crianças e adolescentes. 

Destaca-se que em todos os cenários investigados foi observada a justaposição entre as 

três formas de abuso – a agressão psicológica, os maus-tratos físicos e a punição 

corporal.  

 

Tabela 1. Prevalência de violência contra as crianças e adolescentes segundo variáveis 
sociodemográficas e clínicas dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-
Juvenil. Nova Iguaçu, RJ, 2016. 

Variáveis n % 

Faixa etária   

Crianças 149 55,4 

Adolescentes 120 44,6 

p-valor  0,091 

   

Sexo   

Feminino 96 35,4 

Masculino 175 64,6 

p-valor  0,046 

   

Cor/Etnia   

Brancos 69 25,5 

Pretos e pardos 174 64,2 

Outros  10,3 

p-valor  0,027 
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Tempo no CAPSi   

Até 1 ano 111 40,8 

De 1 a 4 anos 134 49,3 

5 anos ou mais 27 9,9 

p-valor  0,454 

   

Acesso à APS   

Não 80 29,4 

Sim 192 70,6 

p-valor  0,027 

   

Tempo de diagnóstico   

Até 4 anos 119 44,9 

De 5 a 9 anos 78 29,4 

10 anos ou mais 68 25,7 

p-valor  0,043 

   

Grupo do diagnóstico   

Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos 
delirantes 

18 6,6 

Retardo mental 51 18,8 

Transtornos do desenvolvimento psicológico 57 21,0 

Transtornos de comportamento e transtornos emocionais 
que aparecem habitualmente durante a infância ou a 
adolescência 

109 40,2 

Transtorno mental não especificado 36 13,3 

p-valor  0,095 

Legenda: 
AP: Agressão Psicológica 
MF: Maus-tratos Físicos 
PC: Punição Corporal  
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Tabela 2. Tipologia das violências contra as crianças e adolescentes segundo variáveis 
sociodemográficas e clínicas dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. 
Nova Iguaçu, RJ, 2016. 

Variáveis 
AP 

% (IC95%) 

MF 

% (IC95%) 

MFG 

% (IC95%) 

PC 

% (IC95%) 

Faixa etária     

Crianças 55,9 51,4 50,83 55,9 

Adolescentes 44,1 48,6 49,2 44,1 

p-valor 0,059 0,028 0,149 0,124 

Sexo     

Feminino 35,4 36,3 38,5 36,7 

Masculino 64,6 63,7 61,5 63,3 

p-valor 0,164 0,515 0,270 0,311 

Cor/Etnia     

Brancos 26,2 23,6 23,0 25,8 

Pretos e pardos 63,9 64,6 63,9 63,7 

Outros 9,9 11,8 13,1 10,5 

p-valor 0,455 0,085 0,257 0,751 

Tempo no CAPSi     

Até 1 ano 40,9 40,85 43,1 40,1 

De 1 a 4 anos 49,6 48,4 39,8 50,2 

5 anos ou mais 9,5 10,8 17,1 9,7 

p-valor 0,425 0,558 <0,001 0,822 

     

Acesso à APS     

Não 28,8 30,0 26,8 29,2 

Sim 71,2 70,0 73,2 70,8 

p-valor 0,020 0,522 0,169 0,137 

     

Tempo de diagnóstico     

Até 4 anos 44,4 43,7 39,5 46,8 
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De 5 a 9 anos 30,0 29,1 32,8 28,8 

10 anos ou mais 25,6 27,2 27,7 24,4 

p-valor 0,925 0,454 0,359 0,007 

Grupo do diagnóstico     

Esquizofrenia, transtornos 
esquizotípicos e transtornos 
delirantes 

6,8 5,7 5,7 6,2 

     

Retardo mental 18,6 20,7 19,7 19,5 

     

Transtornos do 
desenvolvimento psicológico 

21,7 18,9 16,4 20,3 

     

Transtornos de comportamento 
e transtornos emocionais que 
aparecem habitualmente 
durante a infância ou a 
adolescência 

39,9 42,5 45,9 41,0 

     

Transtorno mental não 
especificado 

12,9 12,2 12,3 12,9 

p-valor 0,553 0,044 0,265 0,054 

Legenda: 
AP: Agressão Psicológica 
MF: Maus-tratos Físicos 
PC: Punição Corporal 
 

 

Tabela 3. Tipologia das violências contra as crianças e adolescentes segundo o grau de 
parentesco dos cuidadores em um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Nova 
Iguaçu, RJ, 2016. 

Cuidadores n 
AP 

% (IC95%) 

MF 

% (IC95%) 

MFG 

% (IC95%) 

PC 

% (IC95%) 

Mãe 227     

Não  4,5 (2,4/8,0) 35,7 (29,7/42,2) 80,2 (74,4/84,9) 8,4 (5,4/12,8) 

Sim  95,5 (92,0/97,6) 64,3 (57,8/70,3) 19,8 (15,1/25,6) 91,6 (87,2/94,6) 

      

Pai 86     
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Não  27,9 (19,3/38,5) 36,0 (26,4/46,9) 66,3 (55,5/75,6) 18,6 (11,6/28,4) 

Sim  72,1 (61,5/80,7) 64,0 (53,1/73,5) 33,7 (24,4/44,5) 81,4 (71,5/88,4) 

      

Avó 50     

Não  38,0 (25,3/52,5) 32,0 (20,3/46,5) 74,0 (59,7/84,5) 28,0 (17,0/42,4) 

Sim  62,0 (47,5/74,7) 68,0 (53,5/79.7) 26,0 (15,4/40,3) 72,0 (57,6/83,0) 

      

Outros 131     

Não  12,2 (7,6/19,1) 21,4 (15,1/29,3) 32,8 (25,2/41,4) 15,3 (10,0/22,6) 

Sim  87,8 (80,9/92,4) 78,6 (70,7/84,9) 67,2 (58,6/74,7) 84,7 (77,4/90,0) 

      

Todos 275     

Não  4,0 (2,2/7,1) 22,5 (18,0/27,9) 55,3 (49,3/61,1) 6,5 (4,1/10,1) 

Sim  96,0 (92,9/97,8) 77,4 (72,1/82,0) 44,7 (38,9/50,7) 93,5 (89,8/95,8) 

Legenda: 
AP: Agressão Psicológica 
MF: Maus-tratos Físicos 
PC: Punição Corporal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Interseções entre agressão psicológica, maus-tratos físicos e punição corporal 
perpetradas contra crianças e adolescentes usuários do Centro de Atenção Psicossocial 
Infanto-Juvenil do município de Nova Iguaçu, RJ, 2016 (n = 272). 
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Figura 2. Interseções entre agressão psicológica, maus-tratos físicos e punição corporal 
segundo perpetrador da violência contra a criança/adolescente usuária do Centro de 
Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Nova Iguaçu, RJ, 2016. 
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DISCUSSÃO 

O estudo possibilitou refletir sobre aspectos das violências contra crianças e 

adolescentes usuários de um Centro de Atenção Psicossocial e, portanto, gerar uma 

aproximação com campo da Saúde Mental. Os principais resultados do estudo dão conta 

de apresentar uma elevada magnitude do fenômeno (98,9%), sobretudo quando 

comparada com outros estudos, tais como, um realizado em Ribeirão Preto – SP, São 

Bento do Una – PE, Salvador-Ba e no Estado de São Paulo (FALEIROS et al. 2009; 

GRANVILLE-GARCIA et al. 2008, CARVALHO et al. 2009 e GAWRYSZEWSKI et 

al. 2012). Em todos os estudos mencionados, os publico era infantojuvenil sem 

transtornos mentais diagnosticados. As taxas apresentadas nos diferentes trabalhos são 

acima de 70%. Contudo, comparados aos diferentes trabalhos, o presente estudo 

apresenta resultados com maior prevalência de violência contra criança e adolescente 

com transtornos mentais. Uma hipótese para tal fenômeno, pode estar relacionada à 

sobrecaga dos cuidadores e os transtornos causarem maior vulnerabilidade a esse 

público. 

 Se comparado a outros estudos na área de saúde mental intantojuvenil, o perfil 

sociodemográfico e as taxas de prevalência se equiparam. Estudo feito em uma área 

urbana no Brasil em um serviço de saúde mental (AVANCI et al. 2009) encontrou uma 

prevalência de 88,2% de crianças e adolescentes vitimas de agum tipo de violência. 

Além da proximidade com as taxas mencionadas, o presente estudo também apresenta 

relações com o perfil identificado, onde os meninos, negros e pardos, foram as maiores 

vitimas e suas mães as principais perpetradoras. Outro estudo desenvolvido em CAPSi 

de um município brasileiro, mostra que 86,2% do público foi vitima de um ou mais 

tipos de violência (HILDEBRAND et al. 2015). Pesquisa desenvolvida em um hospital 

federal no Rio de Janeiro (Barros et al, 2016) revela que 96,5% das crianças e 

adolescentes com deficiência, sofreram algum tipo de punição corporal ou agressão 
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psicológica. Ao compararmos as taxas apresentas por estudos com o mesmo desenho 

metodológico é possível estabelecer que crianças e adolescentes com transtornos 

mentais, independente do grupo populacional analisado, apresenta elevada exposição à 

violência.  

Observa-se predomínio dos abusos em crianças do sexo masculino, pretas e 

pardas, com tempo de acompanhamento no CAPSi até 4 anos, tempo de diagnóstico até 

9 anos e com transtornos de comportamento e emocionais que aparecem habitualmente 

durante a infância ou a adolescência. A literatura especializada indica que crianças, em 

especial os meninos, são mais vulneráveis a situações de violência do que os 

adolescentes, e os principais fatores, segundo MONTEIRO et al (2012), é que a 

disciplina na infância ainda guarda profundas relações com estas práticas e domínio 

violento exercido por pais e responsáveis. A população estudada, mostrou que a maioria 

das crianças foram expostas a mais de um tipo de violência e que a associação entre os 

transtornos mentais de comportamento e os transtornos mentais psicológicos de 

desenvolvimento foram significativas, especialmente quando combinadas a outros 

fatores de desvantagem social (RIBEIRO et al. 2009). Uma vez que a literatura 

apresenta dados semelhantes aos achados no presente estudo, é possível estabelecer 

comparativos que nos levam a pensar que a população apresentada é mais vulnerável a 

situações de violência. Ou seja, é possível que o fato das crianças e adolescentes terem 

algum transtorno mental seja aspecto facilitador da utilização de instrumentos violentos. 

 As mães são as que praticam maus-tratos físicos, enquanto os pais são os 

principais perpetradores de formas graves. Pesquisas realizadas no Rio de Jameiro e em 

Recife verificaram fato similar (COSTA et al. 2007 Apud DESLANDES, 1994). Em 

São Paulo, em um Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos, as mães também são 

referidas como as agressoas mais frequentes. A figura paterna, também aparece como 
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figura punitiva, sempre se relacionando a gravidade dos atos. COSTA et al. 2007 Apud 

ASSIS, 1999). É possível que estes aspectos estejam associados à construção dos papeis 

desempenhados por homens e mulheres na sociedade. Sob a visão patriarcal de gênero, 

cabe à mulher o cuidado integral dos filhos e o gerenciamento do lar, o que pode 

facilitar a perpetração de violências – maus-tratos físicos e punições corporai -, 

sobretudo pela sobrecarga vivida por estas mulheres. Por outro lado, os pais – mesmo 

que, muitas vezes tenham um papel pontual na prática de cuidado – possuem influências 

do gênero masculino tradicional, incorrendo em maus-tratos físicos mais graves 

(MOREIRA & SOUSA, 2012). 

Mais de 70% das crianças vítimas de violência são acompanhadas no CAPS e na 

APS. Estar inserido em serviços de saúde e educação, entre outros, é apontado por 

Abranches & Assis (2011) como possíveis fatores de proteção. Entrentanto, estudo 

desenvolvido por NORONHA et al (2009) mostrou que estar inserido na APS não 

tornou esse fator efetivo na proteção de crianças e adolescentes com transtornos 

mentais. Entendemos que os fatores de proteção desempenham o papel de prevenir 

ações violentas, reduzir os impactos e minimizar as reações adversas, causadas pela 

violência intrafamiliar. Dessa forma, estar coberto pela APS não tem sido suficiente, 

uma vez que a prevalência de violência a essa população ainda é alta. É possível que 

este fenômeno ocorra pela invisibilização das violências pelas equipes de saúde, 

movimento muitas vezes protetivo que o profissional desenvolve. Invisibilizar, muitas 

vezes, é a saída para que o profissional não enfrente situações que a clínica – tradicional 

e biomédica – não dispõe de algorítimos seguros para o sucesso do cuidado.  

Observou-se que uma sobreposição das formas de violência, ou seja, mais da 

metade das crianças e adolescentes, assistidas neste cenário de investigação sofrem as 

três formas de abusos simultaneamente, com elevada magnitude das formas graves, 
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diferente de outros estudos (ZAMBON, 2012; APOSTÓLICO, 2012), que apresentam a 

sobreposição de negligência e, principalmente, agressões psicológicas de modo isolado. 

É possível que esta característica guarde relações com o perfil das crianças/adolescentes 

investigadas, já que carregam estigmas e, em alguns casos, demandam maior tempo de 

cuidado dos seus responsáveis.  

Apesar da importância dos dados apresentados neste artigo, os resultados devem 

ser interpretados à luz de suas limitações, já que o desenho utilizado no estudo é do tipo 

transversal, onde não é possível estabelecer uma relação causal entre os fenômenos. 

Recomenda-se, sobretudo, que novas pesquisas sejam desenvolvidas, superando os 

limites deste estudo e incorporando elementos novos ao modelo de análise das relações 

entre a de violência familiar e o acesso à Atenção Primária à Saúde em crianças e 

adolescentes com transtornos mentais assistidas.  

Mesmo assim, acredita-se que a realização do presente trabalho fornece subsídio 

para o cenário iluminado, bem como para novas pesquisas nesta área. O reconhecimento 

dos tipos de violência das quais crianças e adolescentes são vítimas, bem como os atores 

que as praticam podem permitir a ampliação de estratégias – desejavelmente articuladas 

entre a Saúde Mental e a Atenção Primária – para o efetivo cuidado e proteção de 

crianças, adolescentes e famílias em geral.  

 

CONCLUSÃO 

Fica evidente a alta prevalência (98,9%) de diferentes tipos de violência, onde a 

agressão psicológica foi o evento abusivo mais prevalente, seguida dos eventos de 

punição corporal, dos maus-tratos físicos e dos maus-tratos físicos graves, 

respectivamente. Dentre os agressores, as mães foram as principais perpetradoras dos 

abusos, com exceção das formas graves, onde os pais e outros cuidadores (irmãos, avôs 

e cuidadores contratados) são os principais envolvidos. Fica evidente que apesar do 
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acesso à APS, não fica estabelecido como fator protetivo contra os diversos tipos de 

violência, conforme esperado.  

Acredita-se que sejam necessários futuros estudos entre a associação da 

violência e os transtornos mentais e pensar em estratégias que vislumbrem uma APS 

mais protetiva a essas crianças e adolescentes. Os resultados obtidos nessa pesquisa, 

demonstram que é necessário pensar intervenções com o objetivo de reduzir esses 

índices, sobretudo aquelas que articulem os diversos dispositivos de cuidado existentes 

na Rede de Atenção à Saúde. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perfil sociodemográfico dos cuidadores demonstrou o predomínio de mulheres 

acima de 30 anos, pretas e pardas, com escolarização média de oito anos e que recebe 

algum tipo de benefício social, sendo os principais o Bolsa Família e o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). Os cuidadores, em sua grande maioria, pertecem a classes 

econômicas C ou inferior, dedicando-se em média mais de 40 horas semanais de 

cuidados exclusivos aos seus filhos, acarretando sobrecarga no cuidado e dificultando a 

inserção destes pais/responsáveis em empregos e outras formas de cuidado pessoal.  

Já as crianças e adolescentes, são frequentemente do sexo masculino, com idade 

entre quatro e 11 anos, negros e pardos e que frequentam ou já frequentaram a escola. 

Os Transtornos mentais que mais acometem o público infanto-juvenil são os transtornos 

de comportamento e os emocionais que aparecem habitualmente na infância e na 

adolescência, assim como os transtornos do desenvolvimento psicológico e o retardo 

mental. 

O estudo apontou o fato da maioria das crianças estarem com projeto terapêutico 

pautado no cuidado semi-intensivo, com frequência de apenas uma vez por semana, o 

que merece atenção especial por parte do serviço, pois independente da gravidade, o 

tratamento/cuidado é oferecido de modo linear à todos os usuários do CAPSi. É 

importante estabelecer quais razões estão por trás desse dado, fato este não iluminado 

por esta investigação. 

 A prevalência de violência familiar foi de 98,9% dos entrevistados, superior a 

maior parte dos trabalhos que utilizaram crianças e adolescentes como alvos da 

investigação, possivelmente pela sobrecarga de cuidado dos pais e responsáveis. A 

agressão psicológica, a punição corporal, os maus-tratos físicos e os maus-tratos físicos 

graves tiveram, respectivamente, expressivas prevalências. De modo contraditório a este 
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achado, todos os responsáveis também relataram utilizar de práticas não violentas na 

educação dos filhos.  

A mãe foi a principal perpetradora dos abusos, acompanhando os achados de 

outros trabalhos. É possível que este dado guarde relações com as questões tradicionais 

de gênero, já que são elas que possuem convívio maior e mais intenso (em termos de 

jornada semanal de cuidado) com estas crianças. Já os maus-tratos físicos graves são 

geralmente perpetrados pelo pai, irmãos, avôs e cuidadores contratados. A violência 

também esteve associada ao sexo masculino, a cor preta e parda, com o menor tempo de 

acompanhamento no CAPSi (≤ 4 anos), tempo de diagnóstico até 9 anos e com 

transtornos de comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a 

infância ou a adolescência. Diante disso, é possível refletir que as crianças estão mais 

vulneráveis a punições corporais e maus-tratos físicos que os adolescentes. 

A forma de disciplinar as crianças e adolescentes guarda relações históricas e 

culturais de objetificação infanto-juvenil, ou seja, traz a ideia de pertencimento e 

exclusão de direitos. A cultura do castigo corporal, na busca pela disciplina e 

obediência, tem sido um tipo de violência amplamente praticada, amparada pelas 

normas sociais e com pouca interferência do estado. As situações de violência contra a 

criança/adolescente exigem uma compreensão do fenômeno como evento complexo e 

incapaz de ser definido de modo autolimitado.  

O estudo também apontou que cerca de 70,0% das crianças/adolescentes vítimas 

de violência são acompanhados pela Atenção Primária. É importante identificar quais 

são as limitações da APS na atenção a esse público. Diferentes autores estabelecem que 

o afastamento e o desconhecimento no exercício da Saúde Mental por parte das equipes 

de Atenção Primária tem relação direta com a invisibilidade desse público, sobretudo 

nos ambientes formadores.  
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Apesar da importância dos dados apresentados nesta dissertação os resultados 

devem ser interpretados sob a luz das suas limitações, já que o desenho utilizado no 

estudo é do tipo transversal, não sendo possível estabelecer nexo de causalidade com 

fenômenos apresentados. Mesmo com estas limitações acredita-se que a realização do 

deste estudo fornece subsidios Programa de Saúde Mental do Município de Nova 

Iguaçu, servindo de referência para elaboração e (re)programação de estratégias 

voltadas ao público infanto-juvenil, sobretudo no que concerne a problemática das 

violências. Por fim, defende-se a necessidade de ampliar a articulação entre a Saúde 

Mental e a Atenção Primária, visando proporcionar uma janela de possibilidades para o 

cuidado, a inclusão social e a proteção das situações de violência sofridas/praticadas 

pelos usuários do CAPSi e suas famílias.  
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Anexo 2: Instrumento de Coleta de Dados 

ID Código do instrumento  
A Nome d@ entrevistador@  
B Nome d@ Respondente  
C Data da entrevista  
D Horário de início  

 
MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS - RESPONSÁVEL 

 
Leia: 
Vamos começar a pesquisa? Então, primeiramente eu gostaria de saber o nome da criança / 
adolescente que @ senhor@ é responsável? 
Nome da criança/adolescente 
 
 

 
Leia: 
A partir de agora eu farei algumas perguntas que visam conhecer um pouco mais sobre você 
e a família d@ (nome da criança/adolescente) 

 

Qt Descrição 
Campo de 
respostas 

1 Quantos anos você tem?  
2 Como você classifica o seu sexo/gênero (1) Feminino; (2) Masculino  
3 Como você classifica a sua cor/etnia? (1) Branca; (2) Preta; (3) 

Amarela; (4) Parda; (5) Indígena  
 

4 Qual a sua escolaridade? (0) Nenhuma; (1) Ensino fundamental 
incompleto; (2) Ensino fundamental completo; (3) Ensino médio 
incompleto; (4) Ensino médio completo; (5) Superior incompleto; (6) 
Superior completo 

 

5 Qual a sua situação conjugal? (1) Casada/União consensual; (2) 
Separada/Divorciada/Desquitada;  (3) Solteira;  (4) Viúva 

 

6 Qual a sua ocupação?  
7 Recebe algum auxílio financeiro do governo? (1) Sim; (0) Não 

Entrevistador: caso a resposta seja não, pule para a questão 9. 
 

8 Qual(is) auxílio(s) você recebe?  
9 Qual é o seu grau de parentesco com (nome da criança/adolescente)? 

(1) Mãe; (2) Pai; (3) Avó; (4) Avô; (5) Tia; (6) Tio; (7) Irmão; (8) Irmã; 
(9) Cuidador contratado; (10) Outros. 

 

10 Há quanto tempo (em anos) você cuida do(a) (Nome da Criança)?  
11 Em média, quantas horas semanais você dedicada ao cuidado do(a) 

(nome da criança)? 
 

12 Você é o(a) principal cuidador(a) da criança? (1) Sim; (0) Não 
Entrevistador: Caso a resposta seja “sim”, vá para a questão 14. 

 

13 Quem é o principal cuidador(a)? (1) Mãe; (2) Pai; (3) Avó; (4) Avô; (5) 
Tia; (6) Tio; (7) Irmão; (8) Irmã; (9) Cuidador contratado; (10) Outros. 

 

 

Mudando de assunto, gostaria que me respondesse algumas coisas sobre a sua casa e as pessoas 
que moram com você e à quantidade de cada item desta lista que vou ler... 
14 Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso 

particular? (0) Nenhum; (3) Um; (5) Dois; (8) Três; (11) Quatro ou mais 
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15 Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que 
trabalham pelo menos cinco dias por semana? (0) Nenhum; (3) Um; 
(7) Dois; (10) Três; (13) Quatro ou mais 

 

16 Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho?  (0) 
Nenhum; (2) Um; (4) Dois; (6) Três; (6) Quatro ou mais. 

 

17 Quantidade de banheiros?  (0) Nenhum; (3) Um,; (7) Dois; (10) Três; 
(14) Quatro ou mais. 

 

18 DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando 
DVD de automóvel? (0) Nenhum; (1) Um; (3) Dois; (4) Três; (6) Quatro 
ou mais. 

 

19 Quantidade de geladeiras? (0) Nenhum; (2) Um; (3) Dois; (5) Três; (5) 
Quatro ou mais. 

 

20 Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex? 
(0) Nenhum; (2) Um; (4) Dois; (6) Três; (6) Quatro ou mais. 

 

21 Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de 
mesa, laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, palms 
ou smartphones (0) Nenhum; (3) Um; (6) Dois; (8) Três; (11) Quatro ou 
mais. 

 

22 Quantidade de lavadora de louças? (0) Nenhum; (3) Um; (6) Dois; (6) 
Três; (6) Quatro ou mais. 

 

23 Quantidade de fornos de micro-ondas? (0) Nenhum; (2) Um; (4) Dois; 
(4) Três; (4) Quatro ou mais. 

 

24 Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas 
exclusivamente para uso profissional? (0) Nenhum; (1) Um; (3) Dois; 
(3) Três; (3) Quatro ou mais. 

 

25 Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e 
seca. (0) Nenhum; (2) Um; (2) Dois; (2) Três; (2) Quatro ou mais. 

 

26 A água utilizada neste domicílio é proveniente de? (4) Rede geral de 
distribuição/encanada (0) Poço ou nascente 

 

27 Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua 
é: (2) Asfaltada/Pavimentada; (0) Terra/Cascalho 

 

28 Qual a escolaridade do chefe de família, ou seja, da pessoa 
responsável pela casa? (0) Analfabeto / Fundamental incompleto 
(Analfabeto/Primário Incompleto); (1)Fundamental I 
completo/Fundamental II incompleto (Primário Compl/ Ginásio 
Incompl.); (2)Fundamental completo/Médio incompleto/ (Ginásio 
Compl./Colegial Incompl.) ; (4) Médio completo/Superior incompleto 
(Colegial Completo/Superior Incompleto); (7) Superior completo 
(Superior Completo) 

 

29 Escore da Classificação Econômica.  
Entrevistador: pule esta questão, ela é destinada ao coordenador da 
pesquisa (somatório dos itens 14 a 28) 

 

 

MÓDULO II - INFORMAÇÕES GERAIS – CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

Leia: 
Agora eu perguntarei algumas coisas para conhecer melhor @ (nome da 
criança/adolescente), tudo bem? 

 
 

Qt Descrição 
Campo de 
respostas 
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30 Quantos anos o(a) (nome da criança ou adolescente) tem?  
31 Como você classifica o sexo/gênero dela? (1) Feminino; (2) Masculino  
32 Como você classifica a cor/etnia? (1) Branca; (2) Preta; (3) Amarela; (4) 

Parda; (5) Indígena  
 

33 @ (nome) frequenta a escola? (1) Sim; (0) Não 
Entrevistador: caso a resposta seja sim, pule para a questão 35. 

 

34 @ (nome) já frequentou a escola em algum período? (1) Sim; (0) Não 
Entrevistador: caso a resposta seja não, pule para a questão 36 

 

35 Quanto tempo ele(a) tem de estudo? (Em anos)  
36 Há quanto tempo o(a) (nome da criança ou adolescente) frequenta o 

Capsi? 
 

37 Há quanto tempo o(a) (nome da criança ou adolescente) tem o 
transtorno? (Em anos) 

 

38 Vem ao serviço quantas vezes por semana?  
 

MODULO IV - CTSPC (RESPONSÁVEL) 

Leia: 
Vou começar a fazer algumas perguntas sobre a forma de educação d@ (nome da 
criança/adolescente). Para isso, me lembre quem além de você, que são os outros dois 
principais cuidadores da criança  

 

Qt Descrição 
Campo de 
respostas 

39 
Quem é o segundo cuidador? (1) Mãe; (2) Pai; (3) Avó; (4) Avô; (5) Tia; (6) Tio; 
(7) Irmão; (8) Irmã; (9) Cuidador contratado; (10) Outros. 

 

40 
Quem é o terceiro cuidador? (1) Mãe; (2) Pai; (3) Avó; (4) Avô; (5) Tia; (6) Tio; 
(7) Irmão; (8) Irmã; (9) Cuidador contratado; (10) Outros. 

 

 

Leia: 
“Crianças muitas vezes fazem coisas que são erradas, desobedecem, ou fazem os pais 
ficarem zangados. Eu gostaria de saber o que a família costuma fazer quando o (xxx – nome 
da criança) faz alguma coisa errada, ou faz você ficar irritado ou zangado.” 

“Eu vou ler algumas coisas que a família pode ter feito nessas horas. Eu gostaria de saber 
se, essas coisas aconteceram e quem foi o cuidador que a realizou, tudo bem?” 
 

Qt Descrição 
Campo de respostas 

Respondente Cuidador 2 Cuidador 3 

41 
A Sra./V. explicou a (nome da criança) porque o 
que ele (a) estava fazendo estava errado? Isso 
aconteceu mais de uma vez? 

   

42 
A Sra./V. o colocou (a) de castigo do tipo: mandou 
ele ficar em seu quarto ou em qualquer outro lugar? 
Isso aconteceu mais de uma vez? 

   

43 
A Sra./V. sacudiu a (nome da criança)? Isso 
aconteceu mais de uma vez? 

   

44 
A Sra./V. bateu no bumbum dele (a) com alguma 
coisa como cinto, chinelo, escova de cabelo, vara ou 
outro objeto duro? Isso aconteceu mais de uma vez? 

   

45 A Sra.?V. deu a ele (a) outra coisa para fazer ao    
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invés daquilo que ele/a estava fazendo de errado? 
Isso aconteceu mais de uma vez? 

46 
A Sra./V. falou alto, berrou ou gritou com (nome da 
criança)? Isso aconteceu mais de uma vez? 

   

 

Leia: 
Nos últimos doze meses, quando (nome da criança) fazia alguma coisa errada... 
 

Qt Descrição 
Campo de respostas 

Respondente Cuidador 2 Cuidador 3 

47 
A Sra./V. bateu com a mão fechada ou deu um um 
chute com força nele (a)? Isso aconteceu mais de 
uma vez? 

   

48 
A Sra./V. deu uma palmada no bumbum de (nome 
da criança)? Isso aconteceu mais de uma vez? 

   

49 
A Sra./V. o agarrou pelo pescoço e o sacudiu? Isso 
aconteceu mais de uma vez? 

   

50 
A Sra./V. xingou ou praguejou, quer dizer, “rogou 
praga”, contra ele (a)? Isso aconteceu mais de uma 
vez? 

   

51 
A Sra./V. bateu muito em (nome da criança), ou 
seja, bateu nele/a sem parar, o máximo que a Sra. 
conseguiu? Isso aconteceu mais de uma vez? 

   

52 
A Sra./V. disse alguma vez que iria expulsar ele/a 
de casa ou enxotá-lo para fora de casa? Isso 
aconteceu mais de uma vez? 

   

53 
A Sra./V. queimou ou derramou líquido quente em 
(nome da criança) de propósito? Isso aconteceu 
mais de uma vez? 

   

54 
A Sra./V. ameaçou dar um tapa nele/a mas não deu? 
Isso aconteceu mais de uma vez? 

   

  

Leia: 
No último ano quando (nome da criança) fazia algum mal-feito... 
 

Qt Descrição 
Campo de respostas 

Respondente Cuidador 2 Cuidador 3 

55 

A Sra./V. bateu em alguma parte do corpo dele 
diferente do bumbum com alguma coisa como 
um cinto, chinelo, escova de cabelo, vara ou 
objeto duro? Isso aconteceu mais de uma vez? 
(0) Não aconteceu; (1) Aconteceu uma vez; (2) 
Aconteceu mais de uma vez 

   

56 

A Sra./V. deu um tapa na mão, no braço ou na 
perna de (nome da criança)? Isso aconteceu mais 
de uma vez? (0) Não aconteceu; (1) Aconteceu 
uma vez; (2) Aconteceu mais de uma vez 

   

57 

A Sra./V. tirou as regalias dele/a ou deixou ele/a 
sem sair de casa? Isso aconteceu mais de uma 
vez? (0) Não aconteceu; (1) Aconteceu uma vez; (2) 
Aconteceu mais de uma vez 
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58 

A Sra./V. deu um beliscão em (nome da 
criança)? Isso aconteceu mais de uma vez? (0) 
Não aconteceu; (1) Aconteceu uma vez; (2) 
Aconteceu mais de uma vez 

   

59 

A Sra./V. o ameaçou/a com uma faca ou arma? 
Isso aconteceu mais de uma vez? (0) Não 
aconteceu; (1) Aconteceu uma vez; (2) Aconteceu 
mais de uma vez 

   

60 

A Sra./V. jogou (nome da criança) no chão? Isso 
aconteceu mais de uma vez? (0) Não aconteceu; 
(1) Aconteceu uma vez; (2) Aconteceu mais de uma 
vez 

   
 

61 

A Sra./V. chamou ele/a de estúpido/a, burro/a, 
preguiçoso/a ou de outra coisa parecida? Isso 
aconteceu mais de uma vez? (0) Não aconteceu; 
(1) Aconteceu uma vez; (2) Aconteceu mais de uma 
vez 

   

62 

A Sra./V. deu um tapa/ bofetada no rosto, na 
cabeça ou nas orelhas de (nome da criança)? Isso 
aconteceu mais de uma vez? (0) Não aconteceu; 
(1) Aconteceu uma vez; (2) Aconteceu mais de uma 
vez 

   

 

MÓDULO V - PCATOOL – BRASIL VERSÃO CRIANÇA  

GRAU DE AFILIÇÃO 

Leia: 
Estamos quase concluindo, ok? Vamos mudar de assunto novamente, pois agora queremos 
saber um pouco sobre a assistência dos serviços públicos de saúde.  

  

Qt Descrição 
Campo de 
respostas 

63 Há um médico/enfermeiro ou serviço de Atenção Básica (posto de 
saúde) onde você geralmente leva o/a ________________ (nome da 
criança) quando ele(a) está doente ou quando precisa algum conselho 
sobre a saúde dele(a)? (0) Não; (1) Sim; 

Entrevistador: caso a resposta seja não, pule para a questão 65 

 

64 Qual é o nome do profissional ou do 
serviço? 

 

65 Há um médico/enfermeiro ou serviço de saúde que conhece melhor o/a 
____________ (nome da criança) como pessoa? (Não leia as 
alternativas.) 

(0) Não 

(1) Sim, mesmo médico/enfermeiro/serviço de saúde que acima  

(2) Sim, médico/enfermeiro/serviço de saúde diferente (Faça a pergunta 
66) 

 

66 Qual é o nome do profissional ou do 
serviço? 

 

67 Há um médico ou serviço de saúde que é mais responsável pelo  
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atendimento de saúde do(a) ________________ (nome da criança)? (Não 
leia as alternativas.) 

(0) Não 

(1) Sim, mesmo que qt81 & qt82 acima 

(2) Sim, o mesmo que qt81 somente   

(3) Sim, o mesmo que qt82 somente   

(4) Sim, diferente de qt81 & qt82 (Faça a pergunta 68) 

68 Qual é o nome do profissional ou do 
serviço? 

 

 

Leia: 
A partir de agora as perguntas que farei serão sobre o serviço (Indicado na pergunta 81 – 
Fale o nome do serviço) 

 

69 Neste posto de saúde tem algum Agente 
Comunitário de Saúde que passa na sua 
casa, mesmo que de vez em quando? (1) 
Sim; (0) Não tem. 

 

 

MÓDULO V - PCATOOL – BRASIL VERSÃO CRIANÇA 

ACESSO DE PRIMEIRO CONTATO – UTILIZAÇÃO 

 

Por favor, indique a melhor opção Com 
certeza, 
sim 

Provavelmente, 
sim 

Provavelmente, 
não 

Com 
certeza, 
não 

Não sei / não 
lembro 

70. Quando sua criança necessita 
de uma consulta de revisão 
(“consulta de rotina”), você vai a 
esse posto antes de ir a outro 
serviço de saúde? 

(4) (3) (2) (1) (99) 

71. Quando sua criança tem um 
novo problema de saúde, você vai 
nesse posto antes de ir a outro 
serviço de saúde? 

(4) (3) (2) (1) (99) 

72. Quando sua criança tem que 
consultar um médico especialista, 
esse posto de saúde tem que 
encaminhá-la obrigatoriamente? 

(4) (3) (2) (1) (99) 
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MÓDULO V - PCATOOL – BRASIL VERSÃO CRIANÇA 

ACESSO DE PRIMEIRO CONTATO – ACESSIBILIDADE 

 

Por favor, indique a melhor 
opção sobre o atendimento da sua 
criança/adolescente 

Com 
certeza, 
sim 

Provavelmente, 
sim 

Provavelmente, 
não 

Com 
certeza, não 

Não sei / 
não lembro 

73. Quando o posto de saúde está 
aberto e sua criança fica doente, 
alguém deste serviço de saúde a 
atende no mesmo dia? 

(4) (3) (2) (1) (99) 

74. Você tem que esperar muito 
tempo ou falar com muitas 
pessoas para marcar hora no 
posto de saúde? 

(4) (3) (2) (1) (99) 

75. É fácil marcar hora para uma 
consulta de REVISÃO DA 
CRIANÇA (“consulta de rotina”) 
no posto de saúde? 

(4) (3) (2) (1) (99) 

76. Quando você chega ao posto 
de saúde, você tem que esperar 
mais de 30 minutos para que sua 
criança consulte com o médico/ 
enfermeiro (sem contar triagem 
ou acolhimento)? 

(4) (3) (2) (1) (99) 

77. É difícil para você conseguir 
atendimento médico para sua 
criança no posto de saúde quando 
você pensa que é necessário? 

(4) (3) (2) (1) (99) 

78. Quando o posto de saúde está 
aberto, você consegue 
aconselhamento rápido pelo 
telefone se precisar? 

(4) (3) (2) (1) (99) 

 

Leia: 
Muito obrigado por toda a sua atenção. Com base nos dados que estamos coletando 
poderemos compreender melhor o cuidado sobre as crianças e adolescentes no sistema de 
saúde e, com isso, propor estratégias aos serviços de saúde do município. Me coloco a 
disposição para melhores esclarecimentos e também caso @ senhor@ precise conversar 
sobre mais algum assunto. 
Tenha um@ bo(m/a) (dia/tarde)! 
 

Horário de término da entrevista  
 

79 O entrevistado estava... 
(1) Sozinho 
(2) Acompanhado da criança 
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(3) Acompanhado de um familiar 
(4) Acompanhado de um amigo 
(5) Com outros acompanhantes 

 

ENTREVISTADOR: VERIFIQUE O PRONTUÁRIO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 
E REGISTRE O DIAGNÓSTICO NO CAMPO 98  
 

80 Diagnóstico da criança/adolescente  
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Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO OBRIGATÓRIO  

PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 

Dados de identificação do participante da pesquisa:  

Nome:_________________________________________________________________ 

Sexo: Masculino (   )   Feminino  (   )    Data Nascimento: _____/______/_________ 

Endereço:______________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Bairro:_______________________________     Cidade: ________________________ 

Telefone: (____)__________________________ 

Email: ________________________________________________________________ 

 

Convidamos o (a) Srº (a) para participar da Pesquisa Intitulada, violência familiar e 

acesso à atenção primaria à saúde em crianças e adolescentes portadores de transtornos 

mentais: um olhar a partir do centro de atenção psicossocial infantojuvenil, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Caroline Moraes Soares Motta de Carvalho.  

O presente estudo tem como objetivo geral, estimar a prevalência de 

violência familiar e o acesso à Atenção Primária à Saúde em crianças portadoras de 

transtornos mentais assistidas no Capsi.  

Sua participação é voluntária e se dará por meio de uma entrevista 

individual baseada em um questionário semiestruturado e o mesmo ocorrerá durante a 

sala de espera, no Capsi Dom Adriano Hipólito, com duração de aproximadamente 1 

hora, bem como utilizaremos o seu trabalho final como parte do objeto de pesquisa.  

 Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são, que 

determinadas perguntas que faremos a você possam lhe incomodar, pois as informações 

que coletaremos serão sobre sua relação com seu filho. Assim você pode escolher não 
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responder quaisquer perguntas que o façam sentir-se incomodado.  Se depois de 

consentir em sua participação o Srº (a) desistir de continuar participando, tem o direito e 

a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou 

depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua 

pessoa.  

O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo, e descartados após 5 anos. 

Para qualquer outra informação, o (a) Srº (a) poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial, pelo e-

mail: cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone: (21) 3231-6139 ou e-mail da 

pesquisadora: c.moraessoares@gmail.com  

  

Consentimento Pós–Informação  

 

Eu, _________________________________________________________________, 

fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é 

emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelas pesquisadoras, ficando 

uma via com cada um de nós.  

 

______________________ Data: ___/ ____/ _____. 

 

Assinatura do participante:  

 

_____________________________________________________________________  

 

Assinatura da Pesquisadora Responsável: 

 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 4: Carta de Anuência do Serviço 
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Anexo 5: Aceite do comitê de ética. 
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