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RESUMO 

 

Gomes, F. M. A. (2012). Saúde mental infantil na atenção primária à saúde: discursos de 
profissionais médicos. Dissertação de Mestrado, Mestrado em Psicologia, Universidade 
Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. 

 
O impacto das ações que asseguram o desenvolvimento físico da criança, tais como a redução 
da mortalidade infantil e dos índices de desnutrição, é significativo nos últimos anos. No 
entanto, há indicações de que 10 a 20% da população infantil sofre com transtornos mentais e, 
desses, 3 a 4% necessitam tratamento intensivo. As políticas públicas de saúde mental infantil 
(SMI) ainda são frágeis e insuficientes diante de uma demanda significativa. Além disso, há 
uma marcante fragmentação dentre as ações e serviços de atenção à SMI. Neste sentido, é 
fundamental compreender como os profissionais médicos da atenção primária à saúde (APS) 
lidam com tais questões. A pesquisa buscou compreender sentidos e significados sobre SMI 
dos profissionais médicos da APS por meio dos seus discursos. Os participantes da pesquisa 
atuam em unidades de APS no município de Divinópolis, Minas Gerais, e têm entre 27 e 59 
anos de idade. A conclusão do curso de graduação em Medicina ocorreu, em média, há 20,9 
anos. O tempo de atuação na Secretaria Municipal de Saúde e na equipe de saúde atual é 
altamente variável. Foi utilizada a saturação teórica como critério inicial para o fechamento da 
amostra, sendo posteriormente substituído pela amostra por exaustão. Foi realizada uma 
entrevista contendo perguntas para a caracterização sociodemográfica e um roteiro semi-
estruturado. Como resultados do processo de análise foram identificados cinco núcleos de 
significação: “Todas as histórias são sempre parecidas”; “Porque educação você começa em 
casa”; “O maior problema está aí, na mãe”; “Todo mundo quer que as pílulas coloridas 
resolvam um problema que não é resolvido lá”, e “Saúde mental eu mando direto”. A SMI é 
concebida nos termos de uma doença ou de um problema de comportamento que a criança 
apresenta, influenciada pelo contexto familiar. Por considerarem que a criança seja reflexo de 
sua família, é esperado que algumas delas, por pertencerem a família denominadas 
desestruturadas, “desenvolvam” certas doenças e/ou certos sintomas/comportamentos. 
Consideram que por atuarem na APS veem com frequência “famílias desajustadas”. A 
pobreza é relacionada com a ideia de “família desestruturada”, que supostamente se reflete 
diretamente na saúde mental das crianças atendidas. Além disso, a pesquisa corroborou 
diversas questões destacadas na revisão de literatura com relação à SMI: dificuldade em 
reconhecer as diferentes infâncias; obstáculos na articulação entre profissionais e serviços; 
prática dos profissionais centrada no patológico e na medicalização; dificuldades em 
reconhecer problemas de saúde mental em crianças; oportunidades restritas de formação 
acerca da saúde mental infantil; limitações nos recursos para reconhecimento dos problemas, 
acolhimento e escuta qualificada; ausência de uma referência especializada; dificuldades em 
incluir a família como unidade de cuidado; responsabilização da família como causadora da 
“doença”; dificuldades na organização do processo de trabalho para contemplar a SMI, com 
comprometimento do princípio da intersetorialidade, e necessidade de diretrizes mais precisas 
e planejamento estratégico. É fundamental a concentração de esforços na construção de ações 
intersetoriais, ampliação e aprofundamento do trabalho em rede, e a criação de oportunidades 
para enfrentar o problema da medicalização social.       
 
Palavras-chave: Saúde mental. Atenção primária à saúde. Criança. Família. Medicalização. 



 

 

  
ABSTRACT 

 

Gomes, F. M. A. (2012). Child mental health in primary health care: physicians’ speeches. 
Dissertação de Mestrado, Mestrado em Psicologia, Universidade Federal de São João 
del-Rei, São João del-Rei. 

 
The impact of actions that ensure child’s physical development, such as infant mortality rate 
and malnutrition taxes reduction, is revealing on the last years. Nevertheless, it is indicated 
that 10 to 20% of the infant suffer with mental illnesses and, among them, 3 to 4% require 
intensive treatment. Child mental health (CMH) public policies are still fragile and 
insufficient to face a meaningful demand. Besides, there is a remarkable fragmentation among 
children-dedicated mental health services. Thus, it is very important to comprehend how 
primary health care’s (PHC) physicians deal with such issues. The research intended to 
comprehend PHC physicians’ meanings and significations related to CMH. The participants 
of the research work in Brazilian Unified Health System in the city of Divinopolis, state of 
Minas Gerais, and age 27 to 59 years. They average 20.9 years of medical doctor degree. 
They work in the City Health Department and in the current health facility for a highly 
variable time. Saturation sampling was used as a first standard to the sample size definition, 
but it was later changed to an exhaustive type of sampling. It was conducted an interview with 
questions to build sociodemographic characterization of participants and a semi-structured 
script. As a result of the analysis process it was possible to identify five signification cores: 
“All the stories resemble”; “Because education begins at home”; “The biggest problem is 
right there, in the mother”; “Everybody wants that color pills solve a problem which is not 
solved there”; and “I send mental health cases straightaway”. CMH is conceived in the terms 
of a disease or a behavioral problem presented by the child, under the influence of family 
context. As they consider that the child is the image of the family, there is an expectation that 
some of them, for living in families described as unstructured, “develop” certain diseases 
and/or certain symptoms/behaviors. They consider that working in PHC makes them face 
“maladjusted families” frequently. Poverty is related to the idea of “unstructured family”, 
which is supposed to reflect directly in the attended children’s mental health. Besides, the 
investigation confirmed several issues pointed in the literature review regarding CMH: 
difficulty in recognizing the cultural variety of childhood experiences; obstacles in the 
articulation among professionals and services; disease-centered and medicalization-centered 
professional practice; difficulties in recognizing child’s mental health problems; restricted 
CMH formative opportunities; limitations related to resources that aim at problem 
recognition, receptiveness and qualified hearing; absence of a specialized referral; difficulties 
to deem the family as a care unit; blaming of the family in bringing the “disease” on; 
difficulties in healthcare work process’ organization for considering CMH, endangering the 
intersectional principle, and the need of more precise directives and strategic planning. It is 
fundamental that efforts concentrate on the building of intersectional actions, widening and 
deepening health network, and the creation of opportunities to face social medicalization 
problem.  
 
Keywords: Mental health. Primary health care. Child. Family. Medicalization.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ainda que seja significativo o impacto das ações que asseguram o desenvolvimento 

físico da criança, tais como a redução da mortalidade infantil e dos índices de desnutrição, há 

indicadores de que 10 a 20 % de crianças sofrem com transtornos mentais e, desses, 3 a 4 % 

necessitam tratamento intensivo. São mais freqüentes nessa população a deficiência mental, o 

autismo, a psicose infantil e os transtornos de ansiedade (Brasil, 2005).  

 Constantemente, a mídia divulga vários dilemas envolvendo a infância: prostituição, 

trabalho infantil, realização de pequenos e grandes delitos, uso abusivo de drogas, internação 

em instituições, violência física, dificuldades dos professores e pais na educação em 

decorrência da agressividade e falta de limites, analfabetismo funcional, “adultização”, 

transtornos mentais e de comportamento (hiperatividade, bullying, ansiedade, depressão) 

dentre outros.  

 Existe um avanço na legislação, sendo a criança vista como um cidadão e pessoa cuja 

garantia de determinados direitos visam garantir seu desenvolvimento saudável. A 

Constituição Federal (1988) assegura os direitos da criança que são reiterados no Art. 4º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (Brasil, 1990a). 

 
 

Para atender às prerrogativas legais, a sociedade responde através de iniciativas nos 

âmbitos: (1) educacional, por meio de instituições de ensino, públicas (educação infantil e 

ensino fundamental) e filantrópicas (de educação especial, projetos sociais etc.); (2) de 

assistência social, através dos centros de referência da assistência social; (3) justiça (conselhos 

tutelares, juizado de menores, vara da criança e do adolescente, promotoria do menor), e (4) 

de saúde, tanto em nível mais geral, via implantação de Programas de Saúde da Criança como 

parte de ações de Atenção Primária à Saúde (APS) em Unidade Básica de Saúde (UBS) com 

ou sem Saúde da Família, quanto por meio de ações de saúde mental tais como ambulatórios 

de saúde mental e Centro de Atenção Psicossocial – Infantil (CAPSi) (Campos, 1989; Couto, 

Duarte, & Delgado, 2008).  
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Observam-se, porém, limitações na concretização destes direitos. Ainda que tais 

iniciativas sejam voltadas para o atendimento integral das necessidades da criança, nota-se 

que essa atenção torna-se fragmentada, apresentando cada entidade, instituição e setor 

dificuldades em contemplar demandas para além das suas meras especialidades (Ribeiro, 

2003; Tanaka & Lauridsen-Ribeiro, 2006; Tanaka & Ribeiro, 2009). A integração e a 

cooperação intersetorial entre essas várias instituições e iniciativas são necessárias para que a 

criança, que demanda cuidados múltiplos e interdependentes, possa ter suas necessidades 

atendidas enquanto sujeito integral.  

Mattos (s/d) apresenta três conjuntos de sentidos para o conceito de integralidade no 

campo da saúde que são relevantes para essa reflexão:  

 

O primeiro conjunto se refere a atributos das práticas dos profissionais de saúde, sendo 
valores ligados ao que se pode considerar uma boa prática, independente de ela se dar no 
âmbito do SUS; o segundo conjunto refere-se a atributos da organização dos serviços; o 
terceiro aplica-se às respostas governamentais aos problemas de saúde (s/p).    

  
 

Assim, a partir do momento em que se percebem limitações dos serviços e, diante 

delas, as dificuldades em responder a essas diversas demandas, nota-se a necessidade de 

articular uma rede de atenção entre os diversos setores das políticas públicas e sociais, de 

modo a assegurar a efetivação dos direitos da criança, em sua integralidade. Interessante notar 

que alguns desses serviços, direta ou indiretamente, desenvolvem ações relacionadas à saúde 

mental infantil e realizam atividades com crianças diagnosticadas com sofrimento mental e 

problemas de comportamento. A intersetorialidade é um princípio norteador importante do 

trabalho com a saúde mental infantil, possibilitando o desenvolvimento de atividades de 

promoção da saúde e prevenção de doenças, assim como a intervenção precoce. 

Freqüentemente, estes serviços realizam ações intersetoriais, mas sem uma adequada 

articulação de suas ações na forma de programas ou políticas intersetoriais.  

Nos programas de atenção à saúde da criança desenvolvidos na APS, para além das 

tradicionais ações de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento saudável da 

criança, abranger ações de saúde mental infantil consiste em um desafio a ser enfrentado.  

A atenção primária tem como objetivo promoção da saúde, prevenção e tratamento de 

doenças, coordenando a realização do cuidado em um território com abrangência definida, 

abordando a família como unidade de cuidado e se articulando com os recursos presentes no 

município e na comunidade. Para realizar tais ações, é importante que os profissionais 

envolvidos com a APS ampliem seu entendimento sobre o processo saúde-doença, visando 
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romper com o modelo tradicional que é focado somente na assistência ambulatorial individual 

e curativa (Ministério da Saúde, 2006).  

Neste sentido, é fundamental compreender como os profissionais da APS lidam com 

as questões de saúde mental infantil (Campos, 1989; Couto, Duarte, & Delgado, 2008). 

Entende-se que isso pode contribuir na identificação de fragilidades e potencialidades visando 

a oferta de um cuidado integral em saúde, para a própria organização do processo de trabalho 

das equipes de saúde, para a constituição de uma rede intersetorial de atenção à criança e, 

enfim, para a efetivação das políticas públicas da área. 

Com o intuito de delinear o que está sendo produzido sobre saúde mental infantil na 

atenção primária à saúde no Brasil realizamos um levantamento das pesquisas publicadas nas 

bases de dados eletrônicas Scielo, CAPES Teses e LILACS Gomes (2010). Não foi estipulado 

o ano de publicação, de modo a abranger todo o período retornado pelo levantamento. 

Constatou-se um número reduzido de 12 trabalhos abordando saúde mental infantil na APS. A 

partir da mesma metodologia utilizada foram encontrados mais dois trabalhos incorporados na 

presente pesquisa, totalizando 14 trabalhos. Porém, nenhum deles foi delineado no sentido de 

investigar especificamente significados atribuídos à saúde mental infantil. Uma análise dos 

trabalhos levantados permitiu observar que são abordados cinco aspectos principais, quais 

sejam: prática profissional, família, políticas públicas, escola e organização da atenção. 

Notou-se que dos 14 trabalhos oito apresentam discussões sobre a prática profissional. 

Dentre estes, quatro discutem questões relacionadas à prática do psicólogo na APS, apontando 

a necessidade de articulação desse profissional com outros profissionais e serviços visando 

repensar o modelo clínico tradicional (Campos, 1989; Lima, 2006; Braga & Morais, 2007; 

Santos, 2006). Os outros quatro destacam que os pediatras e outros profissionais apresentam 

dificuldade em reconhecer problemas de saúde mental em crianças, relacionando esta 

dificuldade com: carência na formação; falta de instrumentos para reconhecimento dos 

problemas; impossibilidade de acolhimento e escuta qualificada; duração da consulta 

insuficiente; ausência de uma equipe multiprofissional; falta de suporte da rede de referência 

especializada; e ausência de um sistema estruturado de encaminhamento (Ribeiro, 2003; 

Tanaka & Lauridsen-Ribeiro, 2006; Tanaka & Ribeiro, 2009; Enumo & Trindade, 2002). 

Outros aspectos relacionados à prática profissional relacionam-se à necessidade de não 

restringir o foco do objeto de trabalho na doença; e a desresponsabilização da escola em 

intervir nas queixas escolares devido à adoção do modelo clínico tradicional.  

Três pesquisas contemplam especificamente a discussão sobre políticas públicas 

(Couto, Duarte & Delgado, 2008; Tanaka & Ribeiro, 2009; Braga & Morais, 2007), sendo 
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uma exclusivamente sobre o desenvolvimento da política pública brasileira de saúde mental 

infantil e juvenil (Couto et al., 2008). Este último trabalho realizou um amplo levantamento 

das publicações e dados oficiais do governo brasileiro a respeito dos serviços públicos 

relacionados a crianças e adolescentes, concluindo que a ação principal da política vem 

consistindo na implantação dos CAPSi. Os trabalhos levaram em: a importância da rede 

intersetorial para a organização dos atendimentos específicos realizado com crianças e 

adolescentes nos setores da saúde, educação, assistência social e justiça; a centralidade do 

CAPSi como principal dispositivo da política de saúde mental infantil; e a importância do 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para grupos populacionais e problemas de 

saúde específicos, tais como a saúde mental infantil. 

Cinco trabalhos citam de alguma forma questões escolares (Couto et al., 2008; 

Ferriolli, 2006; Puntel, 2005; Braga & Morais, 2007; Santos, 2006). Dois dele apresentam 

como foco as variáveis relacionadas ao desenvolvimento saudável da criança, pontuando 

nesse sentido que o desempenho escolar é um indicador associado aos problemas emocionais 

e comportamentais (Ferriolli, 2006 & Puntel, 2005). Também foram abordados: a dimensão 

política do fracasso escolar; a responsabilização que recai na criança pelas suas dificuldades 

escolares, e a omissão da instituição escolar nesse processo.  

Dos 14 trabalhos, quatro mencionam a relação entre família e saúde mental da criança 

(Ferriolli, Marturano & Puntel, 2007; Ferriolli, 2006; Lopes, 2008; Santos, 2006). Desses, 

dois trabalhos, originados da mesma pesquisa, investigam a relação entre variáveis do 

contexto familiar e problemas emocionais ou comportamentais na criança, utilizando o 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (Ferriolli, 2006 & Ferriolli, et al., 2007). Os 

trabalhos exploram fatores de risco relacionados a certos problemas emocionais ou 

comportamentais na criança. Após aplicação do questionário, os autores concluíram haver 

uma associação entre estresse materno e sintomas de ansiedade ou depressão na criança. 

Neste estudo a instabilidade financeira e problemas de saúde parental foram levantados como 

os indicadores de contexto familiar positivamente relacionados aos transtornos emocionais e 

comportamentais. Ademais, os autores concluíram que os seguintes aspectos são protetores 

contra transtornos emocionais ou comportamentais: rotina diária (preenchimento do tempo 

livre e organização dos hábitos diários); estabilidade ambiental; competência nas relações 

interpessoais, e estabilidade financeira. 

Todos os 14 trabalhos contemplam, de uma forma ou de outra, questões referentes à 

organização da atenção, abordando trabalho em equipe, atuação profissional e assistência 

prestada, destacando preocupação com: as responsabilidades da gestão da saúde diante de 
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questões da saúde mental infantil; a importância do apoio especializado em saúde mental 

infantil; a formação dos profissionais e sua capacitação para identificar as variáveis sócio-

econômicas que determinam vulnerabilidades presentes na família; a instrumentalização para 

que os profissionais identifiquem precocemente problemas de saúde mental e a importância 

do trabalho intersetorial.  

A importância de um apoio especializado em saúde mental infantil é indicada em 

cinco trabalhos, sendo discutida a ausência de uma equipe multiprofissional de referência 

como suporte para as intervenções, imprescindível para proporcionar uma retaguarda 

assistencial (Campos, 1989; Couto et al., 2008; Ribeiro, 2003; Tanaka & Lauridsen-Ribeiro, 

2006; Tanaka & Ribeiro, 2009). 

Em seis trabalhos discutem-se problemas relacionados à gestão das políticas de saúde 

frente à saúde mental infantil, sendo elencados: deficiência na organização do serviço de 

saúde; dificuldades nos encaminhamentos para serviços de apoio específico; necessidade de 

diretrizes mais precisas e planejamento estratégico; e déficit na oferta de ações de promoção 

da saúde e prevenção de doenças (Bastos, 2003; Lima, 2006; Ribeiro, 2003; Tanaka & 

Lauridsen-Ribeiro, 2006; Tanaka & Ribeiro, 2009; Enumo, & Trindade, 2002).  

É notável a existência de propostas que apontam para um aprimoramento no tipo e 

qualidade das intervenções, tais como a compreensão do processo saúde-doença não restrita 

aos aspectos biomédicos, a prática multiprofissional e a intersetorialidade. Ainda assim, nota-

se que as políticas públicas para a promoção e prevenção da saúde mental infantil na APS 

ainda são frágeis e insuficientes diante de uma demanda significativa. É paradoxal observar-

se, por um lado, a alta magnitude epidemiológica dos problemas de saúde mental infantil e a 

relativa simplicidade técnica das intervenções voltadas à prevenção e, por outro, o baixo 

investimento em ações de formação profissional no campo e em políticas públicas 

intersetoriais (cultura, educação, lazer etc.).  

Entende-se que o pequeno número de trabalhos encontrados reflete uma carência de 

informação na literatura brasileira sobre saúde mental infantil na APS. A escassez de 

trabalhos, a importância da área e as demais questões acima discutidas apontam para a 

necessidade de ampliar e aprofundar pesquisas referentes a essa temática. Diante disso, o 

presente estudo teve como objetivo aprofundar o tema através da compreensão dos sentidos e 

significados sobre saúde mental infantil de profissionais médicos atuantes na APS.  

As pesquisas que investem no estudo de significações sociais, designadas 

genericamente de pesquisas qualitativas, vêm sendo crescentemente empregadas no campo 

das ciências humanas e sociais em saúde. Dentre outras contribuições, estas têm auxiliado na 
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compreensão das práticas de saúde realizadas em diferentes contextos. No que tange à 

Psicologia, vale destacar a formação de representações como um aspecto inerente à 

subjetividade.  

Para Minayo (2008), nas Ciências Sociais as Representações Sociais são definidas 

como “categoria de pensamento, de ação e de sentimento que expressam a realidade, 

explicam-na, justificando-a ou questionando-a” (p.219). No campo da Psicologia Social, o 

conceito de Representação Social é definido por Lane (2004) como a “verbalização das 

concepções que o indivíduo tem do mundo que o cerca. Nas representações, pode-se detectar 

os valores, a ideologia e as contradições, enfim, aspectos fundamentais para a compreensão 

do comportamento social” (p. 59).   

 Spink (2004), por sua vez, considera a Representação Social como uma forma de 

conhecimento fortemente relacionado à esfera cognitiva. Contudo, não é possível 

compreendê-la somente na esfera individual, pois por ser um produto social deve ser 

relacionada às condições sociais que a produziram. De acordo com a autora: 

 

A pesquisa visa depreender os elementos constitutivos das representações: as 
informações, imagens, opiniões, crenças etc. Entretanto, sendo estas sempre referidas às 
condições de sua produção, a análise dimensional do conteúdo tende a ser complementada 
pela investigação dos fatores determinantes da estruturação do campo da representação em 
questão (p. 90).  
 
 

 Minayo (2008) aponta que as Representações Sociais prestam-se à análise por se 

manifestarem através de “falas, atitudes e condutas que se institucionalizam e se rotinizam” 

(p. 236). Sua importância se expressa na prática da pesquisa qualitativa devido a serem 

apreensíveis tanto por meio de entrevistas quanto por observação de campo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Cinco itens interrelacionados compõem esta seção. Inicialmente será apresentado um 

breve panorama histórico sobre a infância. A seguir serão discutidas algumas questões 

relacionadas às transformações pela quais vem passando a família, bem como suas relações 

com as políticas sociais. Em seguida, as práticas higiênicas e psiquiátricas voltadas para a 

criança serão apresentadas, também se buscando situá-las historicamente. Logo após, será 

enfatizada a atenção integral à saúde da criança como direito de cidadania, com destaque para 

alguns dentre os principais documentos norteadores destas políticas. Por fim, a título de 

conclusão desta seção, será realizada uma discussão referente aos impasses e desafios atuais 

da saúde mental infantil no Brasil.  

 

 

2.1 A infância e sua constituição histórica 

 

 

Para compreender a infância é importante contextualizar os seus aspectos históricos, 

políticos e culturais, pois estes determinam tanto as representações acerca da infância quanto 

a constituição de sua condição enquanto sujeito. A rigor, levando em conta as particularidades 

da socialização da criança, estes aspectos constroem conjuntamente a subjetividade da criança 

e seu lugar em um contexto histórico-social específico (Salles, 2005).  

 Neste sentido, o trabalho de Ariès (1978) foi precursor na proposição da infância como 

uma categoria construída historicamente, e não com algo natural. O historiador sinaliza que a 

vida da criança na Idade Média não era muito diferente da vida do adulto, de modo que a 

autorização para circular em determinados espaços da vida social não era segmentada por 

estágios de vida. Mesmo não havendo uma diferenciação, a criança não possuía qualquer 

poder diante do adulto, ficando exposta às suas ordens e exigências. As crianças conviviam 

juntamente com os adultos no âmbito doméstico, no trabalho ou em festas. Por não haver um 

“sentimento de infância”, ou uma idéia elaborada da infância, inexistia uma preocupação em 

termos da separação dos lugares e das atividades: “assim que a criança tinha condições de 

viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade dos 

adultos e não se distinguia mais destes” (p. 156).  

Em decorrência da inexistência da instituição escolar nesse momento histórico, o 
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aprendizado ocorria de forma empírica. Esse era um dos motivos da inserção das crianças no 

cotidiano dos adultos e da presença delas em todas as suas atividades. Havia uma separação 

entre aqueles que sabiam ler e os que não sabiam. As crianças permaneciam no grupo dos não 

letrados, sendo o letramento o fator que separaria os membros da sociedade.   

Além disso, até o final da Idade Média não havia uma separação da vida pública e da 

vida privada da família. A criança era somente mais um dos integrantes dos contatos sociais e 

das redes de solidariedade. A partir do século XVIII a família se distancia da vida pública, 

priorizando espaços privados e mudando. Isso conduz inclusive à mudança da estrutura do 

espaço físico da casa, visando garantir maior intimidade entre os membros familiares (pais e 

filhos). A mudança na estruturação e organização do trabalho, devido à transição da sociedade 

agrária para a sociedade industrializada, também interfere decisivamente no agrupamento 

familiar e, conseqüentemente, na ideia de infância: 

 

Nas sociedades baseadas na agricultura, a estrutura das chamadas famílias extensas era 
compatível com a necessidade de mão-de-obra para a lavoura de subsistência. Nesse tipo de 
família contava-se com a convivência de até quatro gerações, desde o bisneto até o bisavô, 
além da presença de parentes laterais e outros agregados. Já a família típica da sociedade 
industrial é a família nuclear, composta de um casal e poucos filhos, quando existem 
(Nascimento, Brancher, & Oliveira, 2009, p. 8). 
 
 
A família moderna tem como base o modelo aristocrático de família no que se refere à 

predominância da vida privada, o que propicia maior intimidade, assim como o sentimento de 

uma relação afetiva entre o casal e entre pais e filhos. Em decorrência desse novo cenário, são 

destituídas as formas comunitárias tradicionais (Miranda, 1994). A partir desse período o 

centro de organização dessa família são as necessidades das crianças em relação à saúde e 

educação. Assim, a criança nesse momento é vista como o ponto central da família e da 

sociedade. Para Ariès (1978): 

 

A casa perdeu o caráter de lugar público que possuía em certos casos no século XVII, 
em favor do clube e do café, que, por sua vez, se tornaram menos frequentados. A vida 
profissional e a vida familiar abafaram essa outra atividade, que outrora invadia toda a vida: a 
atividade das relações sociais (p.274) 
 
 
A concepção da infância como um período distinto do curso da vida se consolidou na 

etapa da modernidade compreendida entre o final do século XVIII e o início do século XIX. 

Ariès (1978) situa que a criança foi, então, apartada do trabalho e de suas responsabilidades 

sendo, dessa forma, separada do mundo adulto. A partir dessa mudança da visão sobre a 
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infância, a criança essa passa a ser considerada pura, assexuada, inocente e dependente dos 

adultos emocionalmente, juridicamente e politicamente (Salles, 2005). 

Mediante a mudança do lugar da criança, esta somente mudaria de “etapa” de vida se 

não fosse mais dependente dos adultos; com isso, a infância foi relacionada à ideia de 

proteção, amparo, dependência e cuidado (Nascimento, Brancher, & Oliveira, 2009). O 

desenvolvimento infantil foi concebido como nada mais que a mera preparação para ser 

adulto, sendo responsabilidade da família e da escola propiciar que a criança atingisse a razão 

e a maturidade: “dessa forma, as etapas da vida se hierarquizam e o desenvolvimento adquire 

uma meta: tornar-se adulto, pois só o adulto sabe conduzir sua vida” (Salles, 2005, p.36).  

O processo de aprendizagem deixa de ocorrer por meio do convívio com adultos para 

ser realizada pela escola. Contudo, Ariès (1978) destaca que durante muito tempo as classes 

da escola não eram organizadas por faixa etária como atualmente, visto que seu papel era a 

formação moral e social, e não a educação infantil: “ela acolhia da mesma forma e 

indiferentemente as crianças, os jovens e os adultos, precoces ou atrasados, ao pé das cátedras 

magisteriais” (p.187). 

A partir do século XVII, com influência da psicologia, a escola se destina à educação e 

à formação da juventude. Ariès (1978) destaca que a disciplina escolar teve influência da 

disciplina eclesiástica, sendo um instrumento de aperfeiçoamento moral e espiritual. Por causa 

da sua eficácia os educadores a adaptaram a um método de vigilância contínua das crianças. A 

disciplina é considerada pelo autor como o marco entre a escola da Idade Média e o colégio 

dos tempos modernos:  

 

Os mestres tenderam a submeter o aluno a um controle cada vez mais estrito, no qual 
as famílias, a partir do fim do século XVII, cada vez mais passaram a ver as melhores 
condições de uma educação séria... Essa disciplina não se traduziria apenas por uma melhor 
vigilância interna, mas tenderia a impor às famílias o respeito pelo ciclo escolar integral 
(p.191). 

 
 

 Ao final do século XVIII o ciclo escolar já possuía semelhanças com o do século XIX, 

composto por no mínimo quatro ou cinco anos, continuando com uma disciplina cada vez 

mais rigorosa. Com isso, a infância é definida de acordo com a duração do ciclo escolar 

(Ariès, 1978).  

 Os escolares, como eram denominados, não eram separados de acordo com a condição 

social. Contudo, a partir do século XVIII essa forma de funcionamento foi modificada, sendo 

construído o colégio para os burgueses (secundário) e a escola para os demais, o povo 



18 
 

 

(primário). A diferença entre os dois sistemas de ensino era a duração. O secundário era 

estruturado por um tempo mais longo, enquanto o primário era um ensino mais curto (Ariès, 

1978). Todavia, com o reconhecimento da particularidade da infância e a importância da 

educação na formação moral e social da criança, o ciclo longo foi instituído como único.   

 Miranda (1994) ressalta que a “idéia moderna de infância foi determinada socialmente 

pela organização social capitalista, definida pelos interesses de uma classe ascendente: a 

burguesia” (p.127). A retirada da criança do convívio social dos adultos ocorreu inicialmente 

nas famílias burguesas; os antigos padrões foram mantidos por mais tempo tanto pela alta 

nobreza quanto pelo povo. Ariès (1978) chega a se questionar se não houve um retrocesso 

durante a primeira metade do século XIX devido à utilização de mão-de-obra infantil na 

indústria têxtil: 

 

O trabalho das crianças conservou uma característica da sociedade medieval: a 
precocidade da passagem para a idade adulta. Toda a complexidade da vida foi modificada 
pelas diferenças do tratamento escolar da criança burguesa e da criança do povo (p.194).  
 
 
Nesta nova etapa histórica, a origem da criança delimitará uma condição específica da 

infância, dado que a sociedade capitalista é definida por relações entre classes sociais distintas 

(Miranda, 1994). Para esta autora, não existe “uma natureza infantil, mas uma condição de ser 

criança, socialmente determinada por fatores que vão do biológico ao social, produzindo uma 

realidade concreta” (p.128).  

Políticas sociais, educacionais e de saúde são constituídas com o objetivo de 

direcionar a família na criação dos filhos e de correção dos “desvios”. Nesse processo, em que 

se estabelece a infância como um objeto de estudo da Medicina, Psicologia, Pedagogia e 

Sociologia (Salles, 2005) institucionalizam-se práticas médicas, educacionais e jurídicas 

(Campos & Matta, 2007).   

 

 

2.2 A família brasileira como alvo das políticas públicas 

 

 

 É impossível sugerir a existência de uma forma única de organização da família diante 

de um país que possui uma diversidade étnico-cultural e particularidades regionais, em um 

vasto território que apresenta influências de imigrantes de origem distintas: europeus, 
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africanos, japoneses, para além dos indígenas nativos (Dessen, 2010). O autor sinaliza que 

também é importante considerar as mudanças ocorridas no contexto e na composição das 

famílias para entender o funcionamento das famílias brasileiras. 

   A Revolução Industrial é considerada por Sarti (2008) o marco histórico que apartou 

o mundo do trabalho do mundo familiar, propiciando que a família se voltasse para uma 

dimensão privada.  

A difusão da pílula anticoncepcional na década de 1960 também gerou mudanças na 

família, propiciando a separação entre vida sexual e reprodução, modificando 

significativamente a sexualidade da mulher. A partir desse momento a mulher possui 

condições materiais para que o “destino” não mais conduza sua vida e a sua sexualidade. Sua 

identidade de mulher não é atrelada à maternidade, modificando padrões de comportamento 

(Sarti, 2008; Scavone, 2001). Para Scavone (2001): 

 

A maternidade como escolha é um fenômeno moderno e contemporâneo que foi se 
consolidando no decorrer do século XX e a crítica feminista tem um lugar importante nesta 
reflexão, pois nos fornece os principais elementos para a compreensão do processo (p. 52). 
 
 
Com a ampliação do movimento feminista aumentou a atuação da mulher no mundo 

social, especialmente no mercado de trabalho, com um maior nível de escolarização. O 

avanço tecnológico também ocasionou importantes mudanças na estrutura da família, com o 

“bebê de proveta” e a inseminação artificial como escolhas reprodutivas (Sarti, 2008).  

 Contudo, Dessen (2010) ressalta que mesmo com várias mudanças no funcionamento 

familiar, por exemplo, maior divisão das tarefas de casa e compartilhamento do cuidado dos 

filhos, certas situações permanecerem com poucas alterações. Moreira, Bedran & Carellos 

(2011) consideram que esse novo lugar da mulher na sociedade propiciou alguns “conflitos”, 

em especial, ressaltam o acúmulo de papéis de mãe, esposa, dona de casa e trabalhadora. Com 

isso, Scavone (2001) salienta que “a realização da maternidade ainda é um dilema para as 

mulheres que querem seguir uma carreira profissional, já que são elas que assumem a maioria 

das responsabilidade parentais” (p.56). 

 Atualmente, de acordo com Scavone (2001), estamos vivendo um período de transição 

em que um novo conceito de maternidade está sendo firmado, tendo como princípio a busca 

da “equidade na responsabilidade parental”. Contudo, considera que isto não está tão perto de 

ser alcançado, pois é necessária uma relação igualitária entre os gêneros. Conclui que: “para 

alcançar esta equidade muitos elementos estão em jogo e, entre eles, a emergência de uma 
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nova sensibilidade social que derrube o ideário do determinismo biológico” (p.57). 

Dessen (2010) destaca que no período de 1920 a 1940 havia um predomínio da família 

nuclear, com a presença de muitos filhos e uma hierarquização definindo claramente a divisão 

de papeis em decorrência do gênero. A partir dos anos 1950 há uma diminuição da média de 

filhos por casal, mas com pouca mudança na composição da família. Contudo, do final dos 

1960 até os anos 1980 há uma queda significativa no número de filhos. Os novos arranjos 

familiares têm maior incidência, tendência que persiste e se amplia com o aumento dos 

divórcios na década de 1990.    

 Moreira, Bedran & Carellos (2011) consideram que a família contemporânea 

encontra-se dividida entre o modelo de família nuclear e as diversas configurações de família: 

famílias monoparentais, famílias reconstituídas, famílias homoparentais. Importante ressaltar 

que, para estes autores, “a história da família se entrelaça com a história das mulheres e das 

novas concepções sobre infância e a adolescência” (p.163). 

 Em nosso país, a política social apresenta como características centrais o 

assistencialismo e a tutela voltados para a parte empobrecida da população, o que “legitima o 

autoritarismo, a tutela dos dominantes e a subalternidade dos dominados” (Carvalho, 1995, 

p.12). Outra característica marcante da política social brasileira é a priorização do indivíduo 

como portador de direitos, ao invés da legitimação de direitos sociais e coletivos. 

 Vasconcelos (1999) reforça que grande parte dos programas e das instituições são 

estruturados a partir do atendimento individualizado, ignorando a rede familiar e comunitária 

em que o indivíduo está inserido. É inquestionável o reconhecimento de direitos sociais como 

um avanço da civilização. Contudo, os direitos dos indivíduos foram garantidos de forma 

isolada e setorizada por estarem permeados pelo princípio da individualidade e pela oferta 

fragmentadas de ações e serviços:  

 

O indivíduo foi fragmentado em carências. Os direitos passaram a ser consumidos e 
fornecidos de forma separada. Neste contexto de individualismo, assiste-se a um espantoso 
crescimento da importância do discurso centrado na subjetividade como explicador dos 
problemas sociais (p.7). 

 
 

Carvalho (2008) menciona que o Estado passa a compartilhar com as famílias as 

responsabilidades na proteção e reprodução social dos seus membros, o que ocorre por meio 

das políticas públicas que visam garantir direitos sociais. Para o autor, nos 1970 a mulher era 

tida como o alvo prioritário das políticas sociais, investindo-se em propiciar condições e o 

desenvolvimento de habilidades para “melhor gerir o lar do ponto de vista da economia 
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doméstica e do planejamento familiar” (p.267).  

Na década de 1980, o questionamento sobre as transformações pelas quais a família 

vinha passando ganha visibilidade em decorrência do aumento dos movimentos de mulheres e 

do Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua, assim como com a repercussão dos 

“menores abandonados” como um problema social. Com a Constituição Federal de 1988 e, 

principalmente, com a aprovação do ECA, há uma preocupação maior com a família, ou, 

rigorosamente, com a criança na família (Carvalho, 2008; Vasconcelos, 1999). Carvalho 

(2008) considera que a família e o Estado, em certos aspectos, passam a atuar de forma 

semelhante: “regulam, normatizam, impõem direitos de propriedade, poder e deveres de 

proteção e assistência” (p.268).   

Nesse momento histórico, o Estado passa a implantar programas que visam implantar 

estratégias de prevenção junto às famílias consideradas em situação de risco, e de controle das 

situações relacionadas à criminalidade exercida por crianças e jovens presentes na rua. O 

Programa Saúde da Família (PSF), instituído em 1994, é um exemplo da importância que 

passa a ser atribuída à família nas políticas públicas (Vasconcelos, 1999). Carvalho (2008) 

ressalta que:  

As políticas públicas descartaram alternativas institucionalizadoras, tais como 
orfanatos, internatos, manicômios, asilos, na oferta de proteção necessária a doentes crônicos, 
idosos, jovens e adultos dependentes, ou a crianças e adolescentes abandonados (p.270).  

 Em decorrência desse novo entendimento, os espaços da família e da comunidade são 

tidos como as opções mais adequadas e imprescindíveis na proteção social. Com esse intuito 

as políticas de saúde e de assistência social realizam intervenções diversas que buscam uma 

aproximação às famílias e às comunidade concretas: “fala-se hoje em menos internação 

hospitalar e mais em internação domiciliar, médico de família, cuidador domiciliar, agentes 

comunitários de saúde; e em programa de saúde da família, centro de acolhimento, 

reabilitação, convivência, etc.” (Carvalho, 2008, p. 270). 

 Todavia, tais intervenções têm limitações no que se refere à garantia da autonomia 

dessas famílias, pois a atenção prestada pelas diversas instituições ainda é conservadora e 

pouco eficiente, por manter uma cultura tutelar com as classes populares. Muitas vezes tais 

ações não levam em consideração a composição e o contexto sociocultural da família. 

Vasconcelos (1999) destaca que há uma descrença na responsabilidade da família pobre em 

cuidar de uma criança, bem como um desrespeito às suas particularidades socioculturais: 

“quando se distribui alimentos, o produto escolhido é definido segundo critérios técnicos 

relativos a sua composição química, mesmo que contrarie a cultura alimentar da região e 
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diminua a adesão das famílias” (p.11). 

Carvalho (2008) elenca três equívocos da política pública relacionada à família. O 

primeiro ponto diz respeito ao fato de nomear a mulher na família como o elo de relação e 

parceria. Outro equívoco é o fato de se pensar de forma idealizada um padrão de desempenho 

da família. O terceiro fator critica a assistência que é apresentada de forma compensatória, 

havendo poucos investimentos no desenvolvimento da autonomia do grupo familiar.  

 
 
2.3 Breve histórico das práticas higiênicas e psiquiátricas voltadas para a criança 

 

 

No século XIX emerge uma preocupação da sociedade em discutir e combater os 

determinantes dos altos índices de mortalidade infantil. Ribeiro (2006) se refere, por exemplo, 

a um debate ocorrido na Academia Brasileira de Medicina sobre mortalidade infantil e suas 

causas, sendo elencadas necessidades de mudanças, pontuando que “a criança precisa ser 

protegida, cuidada, amparada e educada, daí a necessidade de propagar os ideais higienistas, 

que a preservariam dos males e a poupariam da morte prematura” (p.30).  

A partir da segunda metade do século XIX, a prática médica se distancia mais dos 

leigos, tornando-se mais científica, conseguindo assim adquirir maior poder e influência por 

meio da instituição de normas e regras de saúde. O higienismo é uma das expressões desse 

processo, que passou a influenciar as práticas educativas junto das crianças, bem como a 

conduta social, os costumes e os comportamentos da família brasileira (Zucoloto, 2007; 

Ribeiro, 2006). Segundo Ribeiro (2006), 

 

A consolidação dos ideais higienistas, responsáveis por toda uma ideologia nascente, 
que passará a determinar uma nova conduta social, novos costumes e novos padrões de 
comportamento, culminando nas modificações que serão verificadas na organização da família 
brasileira, que pouco a pouco vai extinguir muitas das práticas coloniais danosas à infância (p. 
31). 

 
 

A sexualidade foi uma das preocupações do modelo higienista. Assim, seu exercício 

precisaria ser controlado, proibido e fiscalizado, à medida que era vista como prejudicial à 

formação da criança: 

 

A pedagogia médico-higienista deu muita importância à masturbação infantil, ela que 
anteriormente ao século XIX não tinha grande significado social, era atitude isolada, privada 
[...] A sexualidade foi o ponto de interesse e preocupação da Medicina brasileira no tocante à 
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infância, juntamente com a mortalidade e a educação (Ribeiro, 2006, p.32)  
 
 

O autor acrescenta que um dos objetivos dos higienistas foi a transformação da família 

brasileira, a qual ainda mantinha vestígios da estrutura colonial. Informa do sucesso das suas 

iniciativas, referindo que “defendendo a criança, atingiu-se a família, e, em decorrência, 

alterou-se substancialmente a sociedade brasileira” (p. 33). 

Tais transformações estão relacionadas com as mudanças que se processam na família 

ocidental moderna, delegada como a responsável pela transmissão de valores, pela redução da 

elevada taxa de mortalidade e pelo controle na realização das práticas higiênicas junto das 

crianças, com o fim de constituir futuros cidadãos (Campos & Matta, 2007). Essas atribuições 

eram confiadas à família aristocrática e burguesa, restando à escola a profissionalização e a 

formação humanística. As crianças das classes populares, por sua vez, eram inseridas em 

escolas e instituições de caridade responsáveis por impor hábitos e costumes, como a higiene 

e a obediência: “o colégio era visto como a instituição ideal, onde a infância e a mocidade 

poderiam ser preservadas de qualquer mal, de qualquer influência perniciosa, e moldadas de 

acordo com os princípios higienistas” (Silva, Raitz, & Ferreira, 2009, p. 31). 

Os higienistas foram, de certo modo, precursores da nascente Psiquiatria Infantil 

devido à preocupação sobre questões relacionadas à saúde da criança e o seu 

desenvolvimento, discutindo sobre a “profilaxia e os cuidados morais da criança normal, que 

eram considerados importantes na época” (Ribeiro, 2006, p.33). Não havia uma ênfase na 

saúde mental no sentido da doença, do distúrbio psíquico ou da alteração de comportamento. 

No que se refere às crianças com alterações de comportamento, duas condutas sociais 

apresentavam-se como as mais freqüentes. As crianças consideradas delinqüentes (pequenos 

delitos, contravenções, roubos, violência) eram encaminhadas para instituições de correição. 

A segunda conduta era referente às crianças com comprometimentos mentais (transtornos 

mentais, deficiência mental) que eram encaminhadas para instituições psiquiátricas, onde 

permaneciam juntamente dos adultos (Campos & Matta, 2007). Conforme Ribeiro (2006):  

 

As crianças consideradas insanas, geralmente as pertencentes às classes sociais 
desfavorecidas, acabavam compartilhando o mesmo espaço dos adultos nos manicômios 
criados em meados do século XIX, pois não havia ainda estudos específicos sobre as doenças 
mentais infantis nem uma classificação que diferenciasse as formas e manifestações da 
morbidade no adulto e na criança (p.33). 

 
 

Rizzini (2005) discute sobre outras formas de institucionalização infanto-juvenil nos 
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séculos XIX e XX no Brasil, nas quais crianças em situação de pobreza e com famílias que 

apresentavam dificuldades na educação dos filhos eram encaminhadas para instituições como 

se fossem órfãos, iniciando uma cultura de institucionalização dessas crianças. Crianças que 

viviam em situação de penúria e/ou pertenciam a grupos discriminados (índios, filhos de 

escravos ou de ex-escravos) passavam por diversas instituições, como alvos dessa política de 

internação. Contudo, tais internações prejudicavam evidentemente a socialização e o 

desenvolvimento da criança. 

Nas primeiras décadas do século XX as práticas pedagógicas e a organização das 

escolas sofrem intensa influência dos ideais médico-higienistas e da psicometria. 

Historicamente, a medicalização restringe os aspectos sociopolíticos a fatores individuais, 

desencadeando uma patologização do fenômeno ou acontecimento: “a medicalização foi 

então tomada como expressão da difusão do saber médico no tecido social, como difusão de 

um conjunto de conhecimentos científicos no discurso comum, como uma operação de 

práticas médicas num contexto não terapêutico, mas político-social” (Guarido, 2011, p.30). 

No momento em que se afirma que um processo político-social está associado a uma 

patologia, coloca-se a possibilidade de que tal processo seja objeto de práticas de 

medicalização social (Luengo, 2010). Collares & Moysés (1994) afirmam que: 

 

A medicalização ocorre segundo uma concepção de ciência médica que discute 
processo saúde-doença como centrada no indivíduo, privilegiando a abordagem biológica, 
organicista. Daí as questões medicalizadas serem apresentadas como problemas individuais, 
perdendo sua determinação coletiva. Omite-se que o processo saúde-doença é determinado 
pela inserção social do indivíduo, sendo, ao mesmo tempo, a expressão do individual e do 
coletivo (p. 25).  

 
 

As autoras ainda ressaltam que essa patologização afeta aos indivíduos que 

apresentam comportamentos fora dos padrões considerados normais não somente enquanto 

uma questão médica. Parte importante de seus efeitos incide na relação dos educadores com 

as crianças, que supostamente precisariam atender a uma concepção de infância 

predeterminada socialmente, as situando em um contínuo entre normal e patológico. A 

normatização da vida cotidiana converte os problemas da vida em 

distúrbios/patologia/doença, de modo que aquilo que foge ao padrão do que é considerado 

normal será detectado como patológico:  

 

Toda e qualquer criança que se desvia do padrão considerado “normal” acaba sendo 
vista como problemática e uma nova necessidade passa a ser produzida, fazendo com que os 
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educadores venham solicitar “cuidados” dos profissionais da área médica, com o intuito de 
detectar distúrbios e posteriormente corrigi-los (Luengo, 2010, p. 65). 

 
 

 A abordagem neurológica dos distúrbios de aprendizagem vem crescendo desde o 

inicio do século XX, tendo como aliado a presença da equipe de saúde nos assuntos 

educacionais sob influência de uma concepção higienista (Luengo, 2010). O autor destaca que 

a medicalização é um conceito que foi empregado em diferentes momentos históricos, 

contudo: 

 

A visão de um determinismo biológico tornou-se hegemônica atualmente, sustentando 
cada vez mais uma racionalidade médica que tende à pesquisa das evidências, à objetivação 
dos sinais sintomáticos e o uso de medicamentos psicotrópicos como eixo fundamental de 
tratamento dos sofrimentos humanos (p.32). 
 
 
Existe atualmente um número elevado de crianças que são medicadas com o intuito de 

eliminar certa sintomática, desconsiderando o contexto determinados sinais e sintomas são 

apresentados, assim como as manifestações singulares da criança. Assim, Guarido (2011) 

afirma que “no lugar de considerar um psiquismo em estruturação, supõe-se um déficit 

neurológico” (p.29). O autor ressalta a importância de evitar uma crítica reducionista e 

obscurantista que desconsidere as especificidades das demandas sociais de atenção à saúde e 

as relevantes descobertas dos campos da farmacologia e da pesquisa biomédica básica: “trata-

se sim de tomar as implicações que uma biologização do humano tem para a condição 

humana no mundo, especialmente estando esta difundida no social” (p.29).  

Conforme Rizzini (2005): 

 

Crianças não deveriam ser institucionalizadas por serem pobres, mas ainda são. Isso 
não deveria ser tolerado, mas ainda é. Trata-se de uma questão da esfera das políticas públicas. 
Há que se criar alternativas, respeitando as necessidades das crianças e seus direitos. Outras 
formas de cuidado às crianças precisam ser desenvolvidas (p.31). 

 
 

Diante destas questões, Dias (2009) discute que é esperado da criança um padrão de 

normalidade exigido pela sociedade aos adultos, tendo que responder a um nível alto de 

expectativas. Indica, além disso, que a ideia vigente de infância “repousa sobre a idéia de um 

‘ainda não’; ainda não atingiu a faixa etária, ainda não atingiu os objetivos esperados pela 

escola ou pelos pais, ainda não responde por si mesma” (p.3). Ressalta que o simples 

encaminhamento para instituições impossibilita a criança de elaborar suas vivências, 

desencadeando, dentre outras conseqüências, desconsideração da criança como um sujeito de 
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direitos e em condição peculiar de desenvolvimento. 

 

 

2.4 Atenção integral à saúde da criança: direito de cidadania 

 

 

A constituição da Saúde Pública tem como marco o desenvolvimento da ciência 

moderna no século XVIII, que inicia a fragmentação entre corpo e mente/psiquismo. Kahhale 

(2003) menciona que, em função do desenvolvimento das ciências humanas e das práticas 

médicas, no século XIX saúde era considerada como ausência de doença. Em decorrência 

dessa visão, o referencial da doença era central, e os estudos investigavam os agentes 

patológicos que estavam inseridos no meio ambiente, na sociedade, no organismo e no 

psiquismo. As intervenções eram realizadas a partir de ações medicamentosas e curativas e, 

por isso, “o processo de cura, visto como eliminação da doença, era responsabilidade única e 

exclusiva do sujeito individual, assim como sua doença” (p.163). 

Numa perspectiva diferenciada, em 1902 foi realizada, no México, uma reunião com o 

objetivo central de discutir sobre a importância da saúde como um direito humano, previsto na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (formulados na Revolução Francesa, em 

setembro de 1789). A partir dessa reunião, foi instituída a Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) para realizar estudos e formular políticas de saúde.  

No final da II Guerra Mundial, em 1945, representantes dos países vencedores da 

guerra criaram a Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de manter a paz 

mundial. A ONU, em 1947, criou a Organização Mundial de Saúde (OMS), tendo como 

objetivo lidar com as questões de saúde decorrentes da guerra e tendo como princípio 

norteador a concepção de saúde como o completo bem-estar físico, mental e social. 

Kahhale (2003) destaca o avanço nas políticas de saúde a partir da mudança na 

concepção de saúde pela OMS, anteriormente entendida como ausência de doença e, neste 

momento, como bem-estar. Agora, além de preocupar-se com limites e possibilidades do 

funcionamento biológico, era necessário avaliar e implementar ações que contemplassem as 

dimensões psíquicas e sociais dos indivíduos e das populações; o que demonstrou também 

que todos os povos poderiam alcançar condições de bem-estar (Kahhale, 2003, p.165). 

Se, por um lado, existe um avanço em relação à concepção anterior, por outro, existe 

uma utopia ao considerar que o indivíduo possa permanecer nesse completo bem-estar físico, 

mental e social.  
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De acordo com a perspectiva sócio-histórica, o indivíduo é “produto e produtor das 

condições objetivas de sua sobrevivência” (Kahhale, 2003, p.166); nesse sentido, é preciso 

considerar a saúde não como algo estático, mas num processo dinâmico: 

 

Saúde é um processo dinâmico, ativo, de busca de equilíbrio, não sendo possível falar 
de saúde plena. Será sempre relativa e integrativa das dimensões do humano (física, psíquica e 
social). Portanto, saúde é a busca constante de equilíbrio do homem como um todo, inserido 
no tempo e no espaço, produzida socialmente (Kahhale, 2003, p.166). 

 
 

A partir dessa discussão, ocorre um rompimento com a visão de saúde e doença como 

responsabilidade exclusiva do indivíduo, sendo determinada também por fatores 

socioculturais. Por isso, o processo saúde-doença deve ser compreendido a partir das 

condições objetivas de vida de um grupo, ou seja, requer uma análise sócio-histórica e o 

engajamento na luta por projetos sociais que envolvam educação, lazer, habitação, trabalho. 

Após a Conferência Internacional de Alma-Ata, na década de 1970, as políticas 

públicas de saúde têm enfatizado a APS, que busca promover a qualidade de vida da 

população e a articulação com os demais níveis de atenção (Ronzan & Ribeiro, 2004). 

No Brasil, com a crise do modelo médico assistencial decorrente das mudanças 

econômicas e políticas a partir do final da década de 70; a denúncia dos movimentos sociais 

frente à ineficiência dos serviços de saúde; e as lutas em favor da Reforma Sanitária, a 

população reivindica que a saúde seja considerada um direito social. Com isso, a partir da 

VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, surgiu a proposta do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS), que foi incorporado à Constituição Federal de 1988 como 

o Sistema Único de Saúde (SUS) (Kahhale, 2003; Oliveira et. al., 2005). 

O SUS é regulamentado pelas Leis 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Brasil, 1990b) e 

8.142, de 28 de dezembro de 1990 (Brasil, 1990c). De acordo com a Lei nº 8.080/90, saúde 

consiste em um direito fundamental do ser humano sendo de responsabilidade do Estado 

prover as condições necessárias para sua efetivação. É constituída de fatores determinantes 

como: moradia, alimentação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, aspecto financeiro, 

educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

De acordo com o SUS, o Estado tem como dever garantir a formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que assegurem o bem-estar da população através de 

intervenções que englobem a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde. O 

SUS atua mediante os princípios de universalidade, integralidade, equidade, descentralização 

político-administrativa, preservação da autonomia dos usuários, igualdade na assistência à 
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saúde, direito à informação, utilização da informação epidemiológica, intersetorialidade, 

resolutividade, racionalidade e participação da comunidade. 

Ainda que ações em saúde da criança já fossem desenvolvidas previamente à 

institucionalização do SUS, devido à sua criação fortaleceram-se as políticas e programas de 

APS. Assim, em decorrência dos resultados obtidos pelo PACS implantado em 1991 (que 

incluía ações voltadas à redução da morbimortalidade infantil, desnutrição, saúde bucal 

infantil etc.) e na expectativa de ampliá-lo foram implantadas as primeiras equipes de PSF em 

1994. 

A ESF tem como objetivo central romper com o modelo tradicional de atenção à 

saúde, implantando ações e serviços mais participativos e próximos ao indivíduo e sua 

família, priorizando as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, de uma 

maneira integral e contínua. A equipe de Saúde da Família é constituída pelos seguintes 

profissionais: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, cirurgião dentista, técnico em 

higiene dental, auxiliar de consultório dentário e agente comunitário de saúde. É norteado 

pelos mesmos princípios organizativos e doutrinários do SUS: universalização, 

descentralização, integralidade e participação da comunidade. 

De acordo com a Portaria n° 648/06 (MS, 2006), as equipes da ESF devem 

operacionalizar seu processo de trabalho da seguinte forma: cadastramento que possibilita um 

conhecimento da realidade das famílias, permitindo a realização de um diagnóstico de suas 

características sociais, demográficas e epidemiológicas; identificação dos principais 

problemas de saúde e situações de risco da população atendida; elaboração, junto com a 

comunidade, de um plano local para trabalhar com os determinantes do processo de saúde-

doença; assistência integral, na comunidade, no domicílio e no acompanhamento ao 

atendimento nos serviços de referência ambulatorial ou hospitalar, e desenvolvimento de 

ações educativas e intersetoriais para enfrentamento dos problemas identificados. Com a 

revisão das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no ano de 2011 foram 

mantidas estas linhas gerais (MS, 2011).  

O atendimento integral ao indivíduo e uma visão mais integral do processo saúde-

doença são diretrizes centrais da ESF. Prado, Fujimori e Cianciarullo (2007) pontuam que: “o 

princípio de integralidade consiste no direito que as pessoas têm de serem atendidas no 

conjunto de suas necessidades, e no dever que o Estado tem de oferecer serviços de saúde 

organizados para atender estas necessidades de forma integral” (p.400). 

A questão que se faz após quase duas décadas de implantação do PSF é: como avançar 

no sentido de concretizar tais princípios? Várias hipóteses podem se constituir como objeto de 
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análise para essa pergunta. No caso dessa pesquisa, focalizamos o papel do profissional da 

saúde – mais especificamente, o médico – na efetivação da PNAB. Assim, questionamos se os 

profissionais da saúde vinculados à ESF estão preparados ou mobilizados para essa função. 

A crescente consciência de que a infância é um momento da vida ao qual também 

devem ser assegurados direitos integrais propiciou importantes avanços legislativos 

contemporâneos em relação à construção da cidadania das crianças. O ECA (Brasil, 1990a) se 

afirma enquanto um desdobramento dos direitos sociais da infância garantidos na 

Constituição Federal de 1988.  

No tocante aos direitos no campo da saúde mental, o Brasil tem a Lei nº 10.216/2001 

(Brasil, 2001) como marco. Por seu intermédio, a atenção à saúde mental deve ser oferecida 

garantindo a proteção e os direitos das pessoas portadoras de sofrimento mental, 

reestruturando o modelo assistencial em saúde mental, que não deve ser mais centrado no 

modelo asilar. Já a operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial é normatizada pela 

Portaria GM/MS nº 3.088 (MS, 2011).  

De acordo com o Art. 5º da Portaria nº 3.088 a Rede de Atenção Psicossocial é 

constituída pelos seguintes componentes: I- Atenção Básica em Saúde; II- Atenção 

Psicossocial Especializada; III- Atenção de Urgência e Emergência; IV- Atenção Residencial 

de Caráter Transitório; V- Atenção Hospitalar; VI- Estratégias de Desinstitucionalização; e 

VII- Reabilitação Psicossocial.  

É destacado no documento que a Unidade Básica de Saúde consiste em um dos pontos 

de atenção da Rede de Atenção Psicossocial apresentando como responsabilidade desenvolver 

ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de 

redução de danos e cuidados para pessoas com necessidades em decorrência do uso de crack, 

álcool e outras drogas. É esperado que essas ações sejam compartilhadas, sempre que 

necessário, com os demais pontos da rede. 

Outra portaria importante é a GM/MS n° 336/2002 que institui as diretrizes para o 

funcionamento dos CAPS. Tais serviços passam a ser categorizados por características 

específicas da população a ser assistida, recebendo as denominações de CAPS I, CAPS II, 

CAPS III, CAPSi e CAPSad (MS, 2002).  

O CAPSi consiste em um serviço de atenção psicossocial para atendimento de crianças 

e adolescentes tem como atributo: estabelecer o serviço ambulatorial de atenção cotidiana às 

crianças e adolescentes com algum comprometimento; apresentar capacidade técnica que 

permita regular a porta de entrada da rede assistencial em relação ao seu território e/ou 

módulo de assistência; organizar a demanda e a rede de cuidados em saúde mental de crianças 
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e adolescentes no âmbito do seu território; organizar as atividades de supervisão de unidades 

de atendimento psiquiátrico; supervisionar e capacitar as equipes de APS, serviços e 

programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, na 

atenção à infância e adolescência, e realizar e manter atualizado o cadastramento dos 

pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental infantil.  

O CAPSi, de acordo com o Art. 4º da Portaria acima mencionada, realiza as seguintes 

intervenções:  

 

a) atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 
b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, 

entre outros); 
c) atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior 

ou nível médio; 
d) visitas e atendimentos domiciliares; 
e) atendimento à família; 
f) atividades comunitárias enfocando a integração da criança e do adolescente na 

família, na escola, na comunidade ou quaisquer outras formas de inserção social; 
g) desenvolvimento de ações inter-setoriais, principalmente com as áreas de 

assistência social, educação e justiça; 
h) os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os 

assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias (MS, 2002). 
 
 

 Não obstante os avanços legais na conquista de direitos por meio da incorporação de 

ações de atenção à saúde da criança na APS, da afirmação da criança como sujeito de direitos 

assegurada pelo ECA, e da garantia de dispositivos específicos na política de saúde mental, há 

obstáculos importantes a serem considerados. Articular intervenções na APS é fundamental 

para a atenção à saúde mental infantil, buscando efetivar, em termos de política pública de 

Estado, ações apropriadas para essa população. 

 A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) publicou uma linha-guia 

denominada Atenção à saúde da criança, que consiste em diretrizes e recomendações 

destinadas aos profissionais de saúde, com o intuito de direcionar as ações de assistência e 

cuidado para com as crianças do Estado: “o acompanhamento da criança deve prever ações 

para todos os seus ciclos de vida: recém-nascido, primeiro ano de vida, pré-escolar e escolar” 

(Minas Gerais, 2004, p. 175). 

 Uma das diretrizes principais para a realização do atendimento consiste na questão do 

acolhimento. Nesse tópico da linha-guia destaca-se a importância da garantia plena do acesso 

ao serviço de saúde, com a captação precoce como um elemento inicial para a organização 

das ações de cuidado, que devem contemplar atendimentos (individuais e coletivos) à criança 
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sadia e/ou doente e atividades de educação e de promoção da saúde com suas famílias (Minas 

Gerais, 2004). 

O eixo da assistência à criança está centrado no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento. O Cartão da Criança é considerado, pelo documento, como o instrumento 

fundamental utilizado nacionalmente, devendo ser considerado como um “cartão de 

identidade” da criança até cinco anos. É possível perceber que de acordo com o documento a 

concepção de acolhimento diz respeito à captação, indicando a necessidade de preocupação 

da UBS tanto com a gestante quanto com o pós-parto (recém-nascido, lactantes e escolares).  

A linha-guia aborda detalhadamente a competência da UBS, devendo esta ser a porta 

de entrada da criança para o sistema de saúde, por ser considerada um ponto de atenção 

estratégico. São pontuados os seguintes atributos fundamentais: “garantir a acessibilidade, 

responsabilizando-se pelos problemas de saúde das crianças do seu território e pelo 

monitoramento dos mesmos” (p.175). As ações de saúde devem ser ampliadas para todas as 

crianças presentes na área de abrangência, devendo conhecer a população infantil de acordo 

com as suas necessidades, levando em consideração seus problemas e os fatores de risco da 

área de abrangência.  

 A publicação afirma a responsabilidade integral da UBS pelo acompanhamento da 

criança da sua área de abrangência em toda a rede de serviços:  

 

No caso de a criança ser encaminhada a um serviço de especialidade ou ser internada, 
por exemplo, a equipe deve seguir cada passo feito no atendimento, monitorando as consultas 
de retorno, a medicação e os cuidados básicos e atendendo a possíveis intercorrências. (Minas 
Gerais, 2004, p.175).  

 
 

Considera-se que a UBS deve acompanhar integralmente a criança, identificando 

“todos os serviços dos quais as crianças possam ter necessidade – centros de referência, 

especialidades, exames complementares, internação ou outros serviços” (p.175). Para que isso 

ocorra recomenda-se que sejam estreitados os laços com os profissionais e a gerência desses 

serviços, realizando um encaminhamento mais adequado e com o comprometimento de um 

acompanhamento conjunto.  

A família aparece como instituição cujo papel na educação e cuidado da criança é 

central, devendo, portanto, ser inserida ativamente nesse cuidado. Da mesma forma, é 

importante que a equipe de saúde identifique na comunidade todos os “atores, instituições, 

grupos, associações e pessoas que possam contribuir na educação e vigilância à saúde, 

propondo um trabalho conjunto dentro da sua área de abrangência” (p.175). 
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Também em 2004, o Ministério da Saúde publicou o documento denominado Agenda 

de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, 

definindo as principais diretrizes a serem seguidas para o desenvolvimento de políticas de 

atenção à saúde da criança. O documento é denominado como uma “ferramenta de trabalho 

para ajudar os gestores estaduais e municipais no processo de reorganização da rede de 

assistência à infância nos seus vários níveis” (p.6). Nesse sentido, propõe diretrizes para a 

identificação das linhas de cuidado integral que possibilitarão a adequação dos serviços e da 

rede de ações de saúde da criança (Brasil, 2004).  

O documento destaca a importância de considerar a especificidade de cada criança 

para o sucesso no tratamento. Os cuidados com a saúde infantil são considerados prioridade 

dentre as ações essenciais do Ministério da Saúde. Os objetivos centrais são a promoção da 

saúde integral da criança e o desenvolvimento das ações de prevenção de agravos e 

assistência, visando reduzir a mortalidade infantil e propiciando qualidade de vida para a 

criança.  

A organização de uma rede integrada de assistência é constantemente mencionada na 

Agenda, ressaltando que a rede deve seguir os princípios garantidos na Constituição Federal, 

no ECA e no SUS. O direito de acesso aos serviços de saúde, sua hierarquização e a ênfase na 

integralidade do indivíduo e da assistência são tidos como fundamentais para garantir 

resolubilidade e equidade. Entende-se que esta rede integrada é composta por:  

 

Agentes comunitários de saúde, equipes de saúde da família, equipes de apoio, 
unidades básicas de saúde, atenção especializada, serviços de urgências, ações 
complementares de assistência (assistência farmacêutica, apoio diagnóstico) e atenção 
hospitalar, além das ações intersetoriais que envolvem a criança e a família (p.8). 

 
 

Assumindo o desafio da conformação de uma rede única integrada de assistência, é 

apresentada a linha de cuidado integral da saúde da criança, com a identificação das ações 

prioritárias e as estratégias que devem nortear a ação das UBS e da rede como um todo, 

visando promover a saúde e reduzir a morbimortalidade para níveis aceitáveis. A Agenda 

indica 11 “princípios norteadores do cuidado na saúde da criança”:  

1) Planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais, resultantes do estabelecimento 

de objetivos comuns por diferentes setores que, assim, podem articular ações conjuntas 

e/ou produzir novas ações no campo da saúde da criança;  
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2) Acesso universal, viabilizado por uma escuta qualificada da demanda ou dos problemas de 

saúde apresentados pela criança e seus responsáveis, concretizando o direito de ser 

assistido e a responsabilidade da unidade de saúde no acolhimento; 

3) Acolhimento, caracterizado pela recepção em fluxo contínuo, visando definir o melhor 

encaminhamento para dar solução aos problemas de saúde identificados; isso não significa 

oferecer atendimento médico para todas as crianças, senão para aquelas que dele 

necessitarem, considerando o conjunto das ofertas de atenção da equipe de saúde; 

4) Responsabilização, o que significa uma implicação do conjunto da equipe com a saúde 

integral da criança até que os problemas identificados possam ser resolvidos; 

5) Assistência integral, implicando na oferta de ações de saúde que contemplem sua 

multideterminação, e não somente a dimensão sintomática da doença, exigindo também 

uma rede capaz de acolher os diversos níveis de complexidade dos problemas de saúde; 

6) Assistência resolutiva, ou seja, garantia de acompanhamento da criança na rede de saúde 

para que seja oferecida continuidade assistencial (longitudinalidade); 

7) Equidade, demandando que a organização da assistência aloque maior montante de 

recursos (financeiros e de pessoal) em prioridades por escala crescente de necessidade; 

8) Atuação em equipe, caracterizada por um processo de trabalho solidário e compartilhado 

no qual se articulam saberes e intervenções diversas visando a qualificação das ações; 

9) Desenvolvimento de ações coletivas com ênfase nas ações de promoção da saúde, por 

meio da realização de atividades educativas organizadas em entidades presentes do 

território de atuação da UBS, considerando-se a interveniência do meio ambiente e de 

hábitos de vida no processo saúde-doença; 

10) Participação da família/controle social na gestão local, com o fornecimento de 

informações sobre os cuidados dispensados e estímulo à participação nas intervenções 

diante dos problemas de saúde, e 

11) Avaliação permanente e sistematizada da assistência prestada, para a identificação, ajuste 

e realização das ações necessárias para atender aos problemas de saúde da população, 

promovendo melhores resultados. 

A Agenda considera que a atenção à saúde mental da criança deve ser iniciada antes do 

seu nascimento, pois:  

 

A forma como assiste à família, sua relação com o neném, a maneira como essa 
família se dispõe a cuidar da criança, seu percurso escolar desde os primeiros anos, enfim, 
como essa criança é recebida e “endereçada” ao mundo, são fatores fundamentais para a saúde 
mental (Brasil, 2004, p.35).  
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Neste sentido, entende-se que todos os profissionais que atuam na rede de saúde, e que 

de alguma forma se relacionam com a família, com a criança e com a escola (desde a 

educação infantil), apresentam responsabilidade pela saúde mental da criança.  

O acolhimento de bebês para avaliação psicológica e o tratamento psicoterapêutico 

de crianças deve ser assegurado pela estruturação de um fluxo de assistência e dos 

respectivos pontos da rede para acolhimento quando necessário, pela capacitação dos 

profissionais em identificar sintomas característicos das condições mais graves (autismo, 

psicose, neuroses mais severas), e pela identificação de espaços de inclusão social na 

comunidade nas situações de menor gravidade (atividades de socialização, oficinas culturais e 

esportivas etc.). Especificamente com relação à inclusão social, a oferta de circunstâncias para 

o protagonismo infanto-juvenil, de perspectivas e oportunidades para desenvolvimento de 

aptidões e capacidades, e de exercício da cidadania são entendidos pelo documento como 

ações que promovem saúde mental. 

No que se refere à atenção à criança portadora de deficiência, as medidas preventivas 

(acompanhamento do crescimento, estimulação global do desenvolvimento, imunização, e 

abordagem das alterações) devem consistir em uma prioridade para os gestores. O marco de 

referência das ações deve ser a promoção da inclusão e a participação social, cuja conquista 

demanda a atuação integrada da equipe de saúde. Certos sinais de alerta devem ser observados 

em qualquer oportunidade de contato com a criança, e, nestes casos, serem seguidos de 

avaliação com pediatra: “atraso nas aquisições neuropsicomotoras, comportamentos 

estereotipados e repetitivos, apatia frente a estímulos do ambiente, dificuldade em fixar 

visualmente o rosto da mãe e objetos do ambiente, ausência de resposta aos estímulos 

sonoros, dentre outros” (p. 33).  

No tocante à organização dos serviços de saúde e da rede de atenção à criança, há um 

destaque no documento ao papel da equipe de atenção básica de saúde na atenção à criança. 

Entende-se que as UBS são oportunas na oferta de ações resolutivas, integrais e acessíveis aos 

problemas de saúde como porta de entrada prioritária do sistema. Ademais, todos os demais 

pontos devem remeter à UBS o papel de coordenadora do cuidado e centro de comunicação 

da rede de atenção à saúde. Neste sentido: 

 

A idéia central deve ser a de não perder oportunidades de atuação, de prevenção, de 
promoção e de assistência, enfim, de cuidado, com vinculação e responsabilização sobre a 
continuidade da atenção. É sob essa ótica que cada trabalhador articula sua ação com a do 
outro e de outros atores sociais, e cada nível de atenção com o outro, conformando uma rede 
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de saúde, de fato, e uma rede de apoio social por onde caminha a criança/família, funcionando 
em seu benefício (p. 48). 

 
 

 A articulação das equipes de APS com a rede deve se dar em pelo menos quatro 

níveis: 

1) Com as equipes de apoio e rede ambulatorial especializada: para viabilizar a verificação 

do acesso ao encaminhamento realizado, para observar se houve continuidade nas ações 

de acompanhamento do desenvolvimento, e para obter contrarreferência por escrito com 

relatório de atendimento e proposta terapêutica; 

2) Com os serviços de urgência: para viabilizar a continuidade da assistência na atenção 

básica após o acolhimento em um serviço de urgência, garantindo o acompanhamento até 

a resolução do problema, e evitando reinternações desnecessárias; 

3) Com a rede hospitalar: para viabilizar a continuidade da assistência após a alta hospitalar 

decorrente de uma internação para tratamento de patologias agudas, em especial no 

primeiro ano de vida, devendo ser realizada busca ativa ou visita domiciliar para 

acompanhamento ao menos até a resolução do quadro, e 

4) Com o programa de atenção domiciliar (nos locais onde está implantado): para prover o 

atenção domiciliar necessária à criança, evitando a internação hospitalar sempre que 

possível. 

Outro documento importante que devemos destacar no presente trabalho foi fruto do 

Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil realizado em 2004 com objetivo de elaborar 

a política de saúde mental infanto-juvenil. O documento menciona a importância de levar em 

consideração as especificidades e necessidades da criança, acompanhando os princípios 

estabelecidos pelo SUS (universalidade, acessibilidade, integralidade). Como resultado desse 

fórum foi elaborado um documento final intitulado de “Caminhos para uma Política de Saúde 

Mental Infanto-Juvenil” (Brasil, 2005). Tal documento indica princípios e diretrizes gerais 

norteadoras que devem caracterizar as políticas públicas da área de saúde mental para crianças 

e adolescentes, como: acolhimento universal, encaminhamento implicado, construção 

permanente da rede, território e intersetorialidade. É importante destacarmos que somente 

esse documento estabelece diretrizes que devem nortear as políticas públicas, dado que ainda 

não foi estabelecida uma política específica de na área de saúde mental infantil em nenhum 

nível de gestão. 

Com relação a esses princípios, podemos mencionar que: o acolhimento universal diz 

respeito ao acolhimento que deve ser realizado a demanda relacionada ao serviço de saúde, 
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sendo essa ouvida e resolvida; o encaminhamento implicado está relacionado ao 

acompanhamento do paciente encaminhado até o serviço solicitado propiciando, se 

necessário, discutir as intervenções a serem realizadas com o paciente; construção permanente 

tem o sentido de articular os serviços e equipamentos presentes em um território, como modo 

de entender e intervir o cuidado; território é uma das categorias mais significativas pelo fato 

de ser o “lugar psicossocial do sujeito” (p.13); intersetorialidade na ação do cuidado inclui 

ações a serem desenvolvidas em conjunto com todos os equipamentos que fazem parte do 

cotidiano das crianças, sendo de natureza clínica ou não. 

Portanto, o documento elaborado pelo Ministério da Saúde como resultado das 

discussões do Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil apresenta a importância da 

participação e envolvimento da comunidade nos atendimentos desse público, sendo 

imprescindível ampliar e estreitar os laços sociais dessas crianças com instituições escolares, 

religiosas, jurídicas e recursos da comunidade: “toda e qualquer ação voltada para a saúde 

mental de crianças e jovens precisa estabelecer parcerias com outras políticas públicas, com 

ação social, educação, cultura, esportes, direitos humanos e justiça” (Brasil, 2005, p.6). 

Neste mesmo documento é relatado que: 

 

Para se promover um desenvolvimento saudável para os cidadãos nesse período 
especial de suas vidas e alcançar o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, a 
sociedade, por meio do Estado, precisa assegurar mecanismos de educação, proteção social, 
inclusão, promoção e garantia de direitos da criança, do adolescente e da família (p.10) 
 
 
É importante destacar as seguintes recomendações provindas do “Fórum Nacional de 

Saúde Mental Infanto-Juvenil”, de 17 de dezembro de 2004, que foram consolidadas no 

documento “Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infanto-juvenil (BRASIL, 2005): 

 

A implementação imediata de ações que visem à reversão da tendência 
institucionalizante de crianças e adolescentes, seja no campo da Saúde Mental, da Assistência 
Social, da Educação e da Justiça. Através de: 
- Criação de serviços de base territorial (CAPSi, ambulatórios ampliados, residências 
terapêuticas, moradias assistidas, casas-lares e demais equipamentos compatíveis com a lógica 
territorial); 
- Reestruturação de toda rede de atendimento existente no sentido de afiná-la às atuais 
diretrizes da política pública de saúde mental; 
- Fortalecimento das redes de apoio comunitárias e familiares; 
- Articulação co-responsável entre os diferentes setores públicos que compõem a rede 
assistencial; 
- A promoção de um dialogo permanente e conseqüente com os Operadores do Direito, no 
sentido de que sua ação se coadune com os princípios que norteiam as ações do cuidado em 
saúde mental; 
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- A consideração das diferenças étnico-raciais tanto na análise dos fatores de 
institucionalização quanto no processo de reversão deste quadro nele incluindo a questão da 
acessibilidade à rede de atenção; 
- A realização de estudos e pesquisas de caráter científico concernindo as razões determinantes 
e os efeitos da institucionalização de crianças e adolescentes; 
- A construção de dados qualificados relacionados às condições clínicas e psicossociais da 
população institucionalizada, através de censos populacionais e mapeamento das instituições 
governamentais, não-governamentais e filantrópicas (federais, estaduais e/ou municipais) para 
subsidiar e instrumentalizar a política de desinstitucionalização; 
 
- A tomada de responsabilidade com ações imediatas por parte dos gestores municipais, 
estaduais e federal, no sentido de garantir, em cada localidade do território nacional, a 
implementação do conjunto das recomendações que compõe este documento. (p.68-69) 

 

 

2.5 Impasses e desafios  

 

 

Vários autores reconhecem que os avanços da assistência à saúde mental no contexto 

que sucede à Lei nº 10.216/2001 são importantes; porém, ressaltam preocupações em relação 

aos avanços no campo da saúde mental infantil. Dentre essas preocupações, encontram-se as 

seguintes: (1) a fragilidade da organização da rede de assistência à infância em todos os 

setores (saúde, educação, justiça) (Ferriolli et al., 2007); (2) a limitação na produção científica 

epidemiológica no campo, fornecendo poucos dados referentes a problemas relacionados à 

saúde mental infantil e a sua relação com os transtornos da fase adulta (Couto et al., 2008; 

Boarini & Borges, 1998); (3) a não diferenciação do tratamento realizado com adultos e 

crianças, ignorando a especificidade desse público (Dias, 2009); (4) a fragmentação do 

cuidado por diversas instituições que assistem à mesma criança mas não realizam ações 

conjuntas (Vasconcelos, 1999), e (5) as limitações do sistema de ensino em sistematizar 

intervenções referentes à saúde mental (Barnes, 2000). A iniciativa de um Fórum Nacional em 

Saúde Mental Infanto-Juvenil é representativa da preocupação que se tem demonstrado nesse 

campo pela criação de uma política de atenção à saúde mental dessa população (Brasil, 2005).  

Ferriolli et al. (2007) ressaltam a importância da APS no diagnóstico das necessidades 

de saúde mental para a organização das intervenções: “mapear os problemas de saúde mental 

nas comunidades de usuários, assim como as condições associadas a esses problemas, 

constitui uma etapa do planejamento de ações voltadas para a saúde da população”(p.253). 

Além disso, identificar precocemente situações de risco para o sofrimento mental em 

escolares é visto como fundamental por esses autores, assim como para Lauridsen-Ribeiro & 

Tanaka (2005). 
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Silva, Eira, Vicente e Guerreiro (2003) sinalizam para a necessidade de incluir ações 

de saúde mental na primeira infância, considerando a saúde mental infantil como a “chave de 

prevenção da saúde psicossocial em todo o ciclo de vida do individuo” (p.61). Ressaltam que 

estratégias tais como psicoterapia individual, aconselhamento aos pais, terapia familiar, 

medicação e psicoterapias grupais são dispendiosas e muitas vezes não correspondem às 

necessidades apresentadas pelas famílias. Para os autores é necessário organizar um sistema 

de apoio para as crianças e suas famílias, com o intuito de impedir que sejam desencadeadas 

alterações no desenvolvimento infantil, destacando a necessidade de continuidade dessas 

ações. Com isso, valorizam estratégias que tenham como foco: o envolvimento dos pais, a 

participação de voluntários como suporte da comunidade para a família e a articulação com a 

rede de saúde, também enfatizadas por Costa e Bigras (2007).   

Couto et al. (2008) pontuam que os pilares da saúde mental pública para crianças e 

adolescentes no Brasil consistem na implantação de uma rede de cuidados composta por 

CAPSi e articulação intersetorial (saúde geral/atenção básica, educação, assistência social, 

justiça e direito). Os autores sinalizam três desafios principais a serem enfrentados pelos 

setores específicos de assistência à saúde mental infantil. O primeiro diz respeito à 

implantação e à expansão dos diferentes serviços que integram a rede de cuidados a esse 

público. O segundo é referente à conscientização dos gestores municipais e regionais, e da 

própria sociedade, em relação aos problemas de saúde mental infantil. O terceiro está 

relacionado ao desafio de efetivar a responsabilidade pela cobertura do tratamento de crianças 

e adolescentes nos Centros de Atenção Psicossocial I, II, III, Ad, ou em ambulatórios de saúde 

mental na ausência de um serviço especializado pela demanda infantil. Esses serviços também 

devem ser responsáveis pela educação permanente da rede de saúde.  

O matriciamento em saúde mental é uma das ações que permitem potencializar o saber 

especializado dos profissionais da APS, principalmente os profissionais inseridos nas ESF, 

realizando as seguintes atividades: intervenções coletivas, discussões conjuntas, atendimentos 

compartilhados, articulações intersetoriais. Porém, considerando a responsabilidade territorial 

na organização dos serviços em saúde preconizada na APS, é importante oferecer este suporte 

(matriciamento) em saúde mental infantil também às escolas, conselhos tutelares e demais 

interessados. Por meio do matriciamento, é possível questionar os conceitos sobre o processo 

saúde-doença, repensando a prática clínica predominante “reconhecendo suas limitações, seu 

caráter ritualesco e medicalizante” (Carvalho & Cunha, 2006, p.843). Os autores questionam 

se uma visão clínica limitada, que considera os indivíduos como portadores de sintomas de 

determinadas doenças a serem diagnosticadas não pode desencadear consequências na própria 
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prática profissional: “alguns problemas como a baixa adesão a tratamentos, a existência de 

pacientes refratários (ou “poliqueixosos”) e a dependência dos usuários em relação aos 

serviços evidenciam os limites da prática clínica centrada na doença” (p.844). 

Entretanto, a partir de uma clínica mais ampliada é possível reconhecer o que o 

indivíduo possui de singular, possibilitando uma maior responsabilização por si e, ao mesmo 

tempo, um maior reconhecimento de outras propostas/possibilidades de cuidado profissional e 

autocuidado: “Com isso imagina-se uma Clínica (individual e coletiva) muito mais pactuada, 

muito mais capaz de evitar a mitificação de suas propostas de intervenção, abrindo-se a 

inúmeras possibilidades de ação e participação dos usuários” (Carvalho & Cunha, 2006, p. 

844). 

Para isso, os profissionais de saúde necessitam rever continuamente os seus valores, 

pois o que é “bom” e “adequado” para o tratamento na visão do profissional pode na verdade 

ser fonte de adoecimento para o indivíduo, inviabilizando a corresponsabilização no cuidado. 

Neste sentido, o trabalho clínico precisa dar ênfase ao princípio ético de autonomia, 

equilibrando o tratamento da doença com as condições de vida e de saúde do indivíduo 

(Carvalho & Cunha, 2006). Com o intuito de viabilizar espaços de discussão sobre a gestão 

do cuidado como um dos recursos que possibilitam essa ampliação da prática clínica, foi 

instituído o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) por meio da Portaria nº 154, de 24 

de janeiro de 2008 (MS, 2008).  

Os NASF devem desenvolver as seguintes ações: atendimento compartilhado para 

uma intervenção interdisciplinar; estudo e discussão de casos; realização de projeto 

terapêutico; intervenções específicas, com discussões e negociação a priori entre os 

profissionais responsáveis pelo caso; desenvolvimento do projeto de saúde no território 

(planejamentos, apoio aos grupos, trabalhos educativos, de inclusão social, enfrentamento da 

violência, ações junto aos equipamentos públicos). Neste sentido, também podem oferecer 

suporte às necessidades relacionadas à saúde mental infantil por contar com profissionais de 

saúde mental ou de áreas afins em sua composição (psicólogo, psiquiatra, assistente social, 

educador físico, terapeuta ocupacional). 

Dias (2009) menciona a necessidade de articular os serviços com o objetivo de 

contemplar através da intersetorialidade a abrangência de ações exigidas pela saúde mental 

infantil:  

 

É preciso reconhecer que não há campo discursivo específico que agrega em si todas 
as respostas sobre um determinado problema, daí a necessidade de um trabalho articulado em 
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rede, pautado por uma ética de não-potência, que sustente a incompletude como traço comum 
entre os dispositivos da rede, reconhecendo que sempre haverá o que não se sabe ainda (p.5).  

 
 

A questão da intersetorialidade também é abordada por Cecílio (2001), Mattos (s/d) e 

Prado et al. (2007), como sendo também um princípio operativo fundamental no campo da 

APS. Vasconcelos (1999) informa a necessidade de as políticas sociais serem realizadas de 

forma mais comum e integrada, contemplando uma assistência integral à família e à criança: 

“a percepção da fragmentação das políticas sociais vem propiciando o surgimento de 

propostas e tentativas de integração das várias ações estatais no campo social” (p.7). O autor 

enfatiza a necessidade de envolver e valorizar as famílias e a comunidade nas intervenções, 

exemplificando que em lugares como Cuba e Reino Unido, onde há uma organização 

territorial da rede de assistência social, mapeiam-se e se acompanham as famílias em situação 

de vulnerabilidade. Barnes (2000) destaca que, ao mesmo tempo em que a escola realiza 

grande parte dos encaminhamentos para serviços especializados, é espaço fundamental para 

reconhecer as necessidades das crianças e para se pensar em promoção de saúde.  

Não obstante, o dinamismo das visões vigentes acerca da infância, e as determinações 

socioculturais e histórico-políticas destas concepções, devem ser considerados na proposição 

de políticas, serviços e ações de saúde mental infantil. Nascimento et al. (2009), Silva et al. 

(2009) e Rabello e Passos (2009), nesse sentido, afirmam que a infância não é um evento 

natural e sim um fenômeno histórico, sendo dependente de aspectos culturais.  

Salles (2005) sugere que, em decorrência das mudanças ocorridas nos determinantes 

que discriminavam as etapas da vida, estas se encontram desorganizadas devido às 

transformações das condições sócio-históricas e culturais, modificando a forma de se 

compreender a infância. Observa que as tecnologias de comunicação como a televisão e a 

internet proporcionam um contato com diversas informações, tais como o sexo e a violência, 

muitas vezes sem controle dos pais, levando a novas formas de ser das próprias crianças.  

Nascimento et al. (2009) discutem que em um mesmo tempo coexistem infâncias 

distintas, inseridas em realidades sociais, culturais e econômicas diferentes que impedem de 

as definirmos da mesma forma. O ponto em comum dessas diferentes infâncias é a 

dependência do adulto para a sua sobrevivência e desenvolvimento.  

Boarini e Borges (1998) questionam se, de fato, a infância na atualidade está sendo 

vista diferente do passado; se as crianças das classes populares também são consideradas 

frágeis, dependentes, improdutivas, ou se essa concepção é privilégio apenas das classes 

dominantes. A existência de uma desigualdade social extrema e de relatos cada vez mais 
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freqüentes de violência dentro e fora de casa, abuso sexual, exploração da mão-de-obra 

infantil, e de pequenos e grandes delitos, rompe com o ideal de criança bonita, saudável, 

alegre e ativa. As autoras observam uma reivindicação explícita (teórica e discursiva) da 

infância e uma negação implícita (na prática) da infância, e do “sentimento de infância”, às 

crianças das classes populares.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

- Compreender sentidos e significados de saúde mental infantil de profissionais médicos 

atuantes na APS do município de Divinópolis/MG. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

- Compreender sentidos e significados de determinados aspectos das práticas em saúde mental 

infantil destes médicos, quais sejam: infância, processo saúde-doença, saúde mental e saúde 

da criança, e 

- Apreender as necessidades percebidas por estes profissionais para a oferta de atenção 

integral à saúde mental da criança. 
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 Desenho da pesquisa 

 

 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que visou compreender sentidos e significados 

sobre saúde mental infantil por profissionais médicos da APS. Foi uma pesquisa de corte 

transversal, onde as informações de pesquisa foram coletadas em um único momento, sem 

demais coletas ao longo do tempo. A designação de pesquisa qualitativa tem caracterizado um 

amplo espectro de pesquisas sociais no campo das Ciências Sociais e Humanas em Saúde 

(Minayo, 2008).  

Foi adotada uma metodologia qualitativa pelo fato da presente pesquisa enfocar 

sentidos e significados, que englobam motivos, crenças, valores, princípios e atitudes, 

propiciando “um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (Minayo, 1994, p. 22). 

 Minayo (1994) esclarece que:  

 

Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, sim, em 
compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua vez, são depositárias de 
crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com a convivência, com a experiência, com a 
cotidianidade e também com a compreensão das estruturas e instituições como resultados da 
ação humana objetivada (p.24). 

 
 

 A autora apresenta a idéia de ciclo da pesquisa que inicia com um problema e finaliza 

com um resultado que possibilitará novas indagações. Este ciclo pode ser resumido em três 

momentos que estão interligados: fase exploratória da pesquisa, trabalho de campo e 

tratamento do material. A fase exploratória da pesquisa consiste no tempo necessário para 

questionamento do objeto, dos pressupostos, teorias relacionadas, metodologia mais adequada 

e operacionalização do trabalho de campo. O trabalho de campo diz respeito ao recorte 

empírico que poderá utilizar entrevistas, observações, documentos, levantamento 

bibliográfico, dentre outros. Por último, o tratamento do material oriundo do trabalho de 

campo permitirá a teorização e sistematização das informações, o que exige um confronto 

com o recorte teórico do problema de pesquisa e o referencial teórico-metodológico adotado. 
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Porém, é importante ressaltar que na pesquisa qualitativa existe uma preocupação na 

“valorização das partes e da integração no todo; e com a visão de um produto provisório 

integrando a historicidade do processo social e da construção teórica” (Minayo, 1994, p.27).  

 

 

4.2 Local da pesquisa 

 

 

 O município de Divinópolis é uma cidade pólo da região Centro-Oeste de Minas 

Gerais, com população estimada de 213.016 habitantes pelo IBGE em 2010 

(http://www.ibge.gov.br). O município limita-se ao norte com Nova Serrana e Perdigão; ao 

sul com Cláudio; a leste com São Gonçalo do Pará e Carmo do Cajuru, e a oeste com São 

Sebastião do Oeste e Santo Antônio do Monte. A base econômica do município consiste 

fundamentalmente do comércio de confecção e na indústria siderúrgica.  

De acordo com o Plano Municipal de Saúde 

(http://www.divinopolis.mg.gov.br/saude/documentos/planosaude.pdf) a rede de saúde é 

composta por um CAPS III, quinze UBS sem ESF, quinze equipes da ESF, duas equipes de 

PACS, nove farmácias para dispensação de medicamentos, uma policlínica, um pronto-

atendimento, uma residência terapêutica, quatro serviços auxiliares de diagnose e terapia e um 

hospital psiquiátrico. 

 A respeito da organização da APS, o município de Divinópolis conta com uma DAPS 

que tem como intuito viabilizar a proposta da APS como eixo da organização da rede local de 

atenção à saúde. A Diretoria é composta por quinze coordenadores das UAPS (que são UBS 

com e sem ESF), um coordenador do SERSAM (denominação para o CAPS), um 

coordenador de apoio diagnóstico e oito referências técnicas assistenciais: Medicina, 

Enfermagem, Fisioterapia, Assistência Farmacêutica, Saúde da Família, Saúde Mental, 

Assistência Social, Saúde Bucal e Nutrição. 

De acordo com dados disponibilizados no site sobre a situação de saúde no município, 

a DAPS está desenvolvendo o PDAPS, cuja proposta é reorganizar a rede de APS, por meio 

de mobilização das equipes e das comunidades vinculadas às UAPS. Elenca como uma das 

metas finais do PDAPS a implantação nas UAPS das linhas guias de atendimento para 

portadores de sofrimento mental, pessoas com diabetes, hipertensão,  tuberculose, aids, dentre 

outras. 
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O PDAPS faz parte do Plano Municipal de Saúde, que tem como uma de suas 

principais propostas a diminuição da demanda para os outros níveis de assistência do SUS no 

município (internações hospitalares, encaminhamentos para o Pronto-Socorro Regional e para 

os serviços especializados tais como a Policlínica e o SERSAM). Através do PDAPS o espaço 

geográfico da cidade foi reorganizado em doze setores de saúde, sendo que tais setores têm 

como função articular a população e trabalhadores de acordo com a sua realidade sanitária.  

Além do PDAPS, a DAPS é responsável por: (1) desenvolver o Programa Municipal 

de Saúde Mental que se ampara no SERSAM, na urgência e emergência psiquiátrica e nas 

equipes das UAPS, sendo que esse programa segue as diretrizes estaduais e nacionais de 

saúde mental, objetivando a substituição do hospital psiquiátrico como local de tratamento 

para os usuários; (2) estruturar o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna 

Fetal e Infantil (CMPMMFI), que visa investigar os óbitos, realizar discussões e prever 

medidas de intervenção e prevenção da mortalidade infantil; (3) acompanhar o programa de 

saúde da mulher, que abrange a assistência clínico-ginecológica, e assistência ao pré-natal, 

parto e puerpério; (4) acompanhar as intervenções referentes ao cuidado da criança realizadas 

pela APS, centradas na assistência de enfermagem e pediatria, como a realização do Teste do 

Pezinho que avalia a risco das crianças recém-nascidas para fenilcetonúria, anemia falciforme, 

hipotireoidismo congênito e fibrose cística. 

 O Plano Municipal de Saúde não contempla uma discussão específica a respeito da 

situação atual da saúde mental infanto-juvenil no município. Contudo, tal questão foi 

discutida na 1ª Conferência de Saúde Mental do município realizada em abril de 2010, pelos 

profissionais, gestores e mães cujos filhos são acompanhados na rede de saúde por 

apresentarem algum sofrimento mental ou problema comportamental. Algumas destas mães 

relataram a insatisfação com o acolhimento que os filhos recebem e com o próprio 

acompanhamento, que se caracteriza como essencialmente medicamentoso, e é realizado em 

Belo Horizonte a cada 40 dias. Diante da demanda relatada foi deliberada na Conferência uma 

proposta pela implantação de CAPSi e por políticas municipais que amparem a saúde mental 

infanto-juvenil.  

 

 

4.3 População-alvo 
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A população-alvo desta pesquisa consistiu nos profissionais médicos vinculados às 

equipes da ESF, pediatras dos centros de saúde e psiquiatras que desenvolviam ações na APS 

do município, desde que preencheram determinados critérios de inclusão. Foram estipulados 

os seguintes critérios de inclusão: (1) manter vínculo empregatício com a SEMUSA ou 

SES/MG há mais de seis meses; (2) atender crianças na sua prática cotidiana; (3) atuar na 

APS ou ser referência para atendimento em saúde mental infantil da rede de APS; (4) ter 

interesse em participar da pesquisa, e (5) ter interesse em compartilhar sua experiência com a 

pesquisadora. 

A partir de contatos informais realizados com a DAPS, com profissionais inseridos na 

rede de atenção à saúde e com usuários, foi possível obter informações preliminares em 

caráter exploratório sobre a problemática da pesquisa em questão, permitindo definir o 

médico como população-alvo. Contudo, ao longo do desenvolvimento da pesquisa foram 

realizados contatos formais com a DAPS, possibilitando apurar informações que reforçaram a 

importância de ter o profissional médico como população-alvo do estudo, quais sejam: (1) o 

município apresenta como fluxo encaminhar para Belo Horizonte para avaliação crianças 

suspeitas de ter problemas de saúde mental infantil, realizando o acompanhamento da 

medicação prescrita a cada 40 dias; (2) os procedimentos relacionados a esses 

encaminhamentos são acompanhados por um médico do município; (3) ausência de um 

psiquiatra infantil na rede, requerendo qualificação dos médicos da APS ao passo que estes se 

tornam responsáveis pelo acompanhamento de demandas de atenção à saúde mental infantil; 

(4) na ausência de um psiquiatra infantil e de pontos da rede de saúde local que deem suporte 

a esta demanda, o pediatra acaba sendo o especialista médico mais próximo e, portanto, mais 

solicitado; (5) a escola é uma das maiores fontes de encaminhamento de crianças com 

suspeitas de problemas de saúde mental, que são avaliadas pelo profissional médico, e (6) a 

introdução de medicação é um expediente corriqueiro, apresentando-se frequentemente como 

a única forma de intervenção. 

 

 

4.4 Amostra e coleta de dados 

 

 

Foi utilizada uma amostragem do tipo aleatória envolvendo todos os sujeitos que 

preenchessem os critérios de inclusão acima descritos. Não foi necessário definir o número 

exato dos sujeitos que comporiam a amostra previamente ao trabalho de campo, por ter sido 
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prevista a utilização da saturação teórica como critério para interrupção da coleta de 

informações de campo.  

O fechamento amostral por saturação teórica ocorre quando, em uma análise 

preliminar e concomitante à coleta de dados, as informações passam a apresentar um caráter 

reiterativo. Assim, o fechamento torna-se possível porque se adota o pressuposto de que as 

informações disponibilizadas pelos novos entrevistados da pesquisa pouco ampliariam o 

material constituído. Entende-se, então, que tais informações não mais acrescentariam 

elementos significativos à reflexão teórica embasada nas informações de pesquisa que estão 

sendo obtidas (Fontanella, Ricas, & Turato, 2007). Ainda conforme os autores: 

 

Parece inerente à técnica de fechamento amostral por saturação um certo grau de 
imprecisão ou aproximação quanto a um número ideal de componentes. Isto é exemplificado 
pelo simples fato de que a constatação de redundância de informações depende diretamente de 
certa quantidade de entrevistas realizadas posteriormente à saturação. Assim, o ponto exato de 
saturação amostral é determinado, logicamente, sempre a posteriori (p.24). 

 
 

No que tange à viabilização do trabalho de campo, mediante a autorização da 

SEMUSA e da DAPS para o desenvolvimento da pesquisa, solicitou-se uma lista das UBS 

com e sem ESF do município, e esta foi prontamente fornecida, contendo: nome da UBS, 

endereço e telefone das 32 unidades de saúde. De posse desta, e considerando-se que as UBS 

listadas não seguiam uma ordem logicamente estabelecida, a pesquisadora efetuou contato 

telefônico, também autorizado pela DAPS, com os responsáveis pelas equipes de saúde um a 

um, respeitando a sequência disposta. Neste contato, a pesquisadora se apresentava, 

informava sobre o conteúdo da pesquisa e sobre sua prévia autorização. Questionava ao 

responsável sobre a possibilidade de fornecimento de número para contato telefônico com o 

médico da equipe, ou de verificação junto deste do interesse em participar voluntariamente da 

pesquisa, por meio da realização de uma entrevista que duraria em torno de 50 minutos. Neste 

contato também era checado o cumprimento dos critérios de inclusão.   

 Por meio deste procedimento, foi possível agendar e realizar entrevistas com um total 

de 17 profissionais: 12 médicos de equipes de Saúde da Família e 05 pediatras atuantes em 

UBS sem ESF. Em 05 situações, foi necessária mais que uma ida à UBS, visto que o 

profissional não agendava um horário para a realização da entrevista, dispondo-se a realizá-la 

caso houvesse tempo disponível ao final dos atendimentos do período. Houve duas recusas 

para participação por médicos de UBS sem ESF. Duas recusas por médicos de equipes da 

ESF. Um profissional estava em férias no período programado para a realização das 



48 
 

 

entrevistas. Quatro unidades estavam sem médicos. Um médico da ESF não preencheu os 

critérios de inclusão. Dois entrevistados atendiam simultaneamente a duas equipes de saúde.  

Após várias tentativas não foi possível entrar em contato com três unidades que 

estavam com problemas nos telefones, duas na zona rural e uma em reforma. Os motivos 

alegados para as recusas foram: falta de tempo para realizar a entrevista, participação de outra 

pesquisa de mestrado há pouco tempo e afirmação que não teria nada para dizer sugerindo que 

a pesquisa fosse feita com a enfermeira. Foi necessário descartar uma entrevista em 

decorrência da falta de clareza do entrevistado, não conseguindo responder de modo 

compreensível as perguntas realizadas.  

De acordo com Minayo (2008), a entrevista é a técnica mais utilizada no trabalho de 

campo: “podem ser consideradas conversas com finalidade e se caracterizam pela sua forma 

de organização” (p. 261). A entrevista semi-estruturada consiste em uma modalidade que 

combina características das entrevistas estruturadas e não-estruturadas: o entrevistador oferece 

ao entrevistado a oportunidade de falar livremente sobre o tema solicitado; no entanto, o 

entrevistador recorre a um roteiro norteador da entrevista, visando conduzi-la no sentido de 

garantir que o entrevistado aborde determinados tópicos.  

No que se refere à construção do roteiro, este deve ser adequado com relação à ordem 

lógica de disposição dos tópicos da entrevista. Seu uso pelo entrevistador tem por objetivo 

contemplar na conversa as hipóteses e os temas de interesse. O roteiro deve apresentar os 

“vários indicadores considerados essenciais e suficientes em tópicos que contemplem a 

abrangência das informações esperadas” (Minayo, 2008, p.190). Tais tópicos têm a função de 

lembretes como forma de orientação, devendo ser memorizados pelo pesquisador. O roteiro 

deve ser formulado de modo que proporcione uma flexibilidade nas conversas, possibilitando 

o aparecimento de novos temas e aspectos relevantes ao objetivo da pesquisa. A autora 

ressalta que “a entrevista, quando analisada, precisa incorporar o contexto de sua produção” 

(p.263). Neste sentido, é desejável que o entrevistador redija um diário de campo anotando: as 

características do contexto, os acontecimentos concomitantes à entrevista e suas impressões 

próprias sobre o processo, mesmo que este não consista em um instrumento central na 

pesquisa.  

No Anexo 3 apresenta-se o roteiro da entrevista semi-estruturada, que recebeu sua 

versão final após ser submetido a uma entrevista-piloto. Esta foi viabilizada pela indicação, 

pela co-orientadora, de um profissional médico residente no município de Divinópolis/MG 

que preenchia parte dos critérios de inclusão, visto não manter no momento da entrevista 

vínculo empregatício com a SEMUSA ou com a SES/MG. Visando contribuir com o 
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aprimoramento do roteiro, após a entrevista o profissional teceu comentários que foram 

incorporados à versão final. Antes da realização da entrevista, foi solicitado ao entrevistado o 

fornecimento de informações mais gerais visando uma caracterização sociodemográfica e do 

percurso de formação dos médicos que participaram da pesquisa (Anexo 2). 

Tanto a entrevista-piloto quanto as entrevistas com os sujeitos da pesquisa que 

compõem a amostra foram registradas em gravador digital, com posterior transcrição, visando 

à realização da pré-análise. Como mencionado anteriormente, houve uma previsão inicial de 

que o fechamento amostral ocorresse assim que alcançada a saturação teórica das informações 

de pesquisa, exigindo esta pré-análise ainda durante o processo de realização das entrevistas. 

No entanto, durante o trabalho de campo, o fechamento amostral poderia ser melhor 

caracterizado como tendo ocorrido por exaustão (Fontanella, Ricas, & Turato, 2007). Isso 

porque ao fim do período previsto para a realização das entrevistas, haviam sido entrevistados 

todos os médicos atuantes na APS do município que preenchiam os critérios de inclusão, à 

exceção dos entrevistados cujo contato não foi viabilizado, que se recusaram a participar da 

pesquisa, ou que estavam em férias no período previsto para a realização das entrevistas.  

Considera-se o corpus da pesquisa um “conjunto de dados que servem de base para a 

descrição e análise de um fenômeno” (Charaudeau & Maingueneau, 2004, p.137). A pesquisa 

adotou como corpus: a sistematização dos dados gerais (sociodemográficos e de formação) 

fornecidos pelos entrevistados, a transcrição das entrevistas semi-estruturadas, as anotações 

registradas em diário de campo, e os princípios e diretrizes das políticas públicas relacionadas 

com a saúde mental infantil segundo um levantamento de documentos oficiais que as 

formalizam. Os dados gerais, as transcrições e as anotações foram submetidas à análise 

conforme o referencial metodológico descrito no próximo item, enquanto o levantamento 

mencionado compôs um dos itens da Fundamentação Teórica.  

 

 

4.5 Referencial de análise 

 

 

 O referencial teórico que orientou o percurso analítico foi a psicologia sócio-histórica 

ou histórico-cultural. Nos trabalhos de Aguiar (2001) e Aguiar e Ozella (2006) é possível 

identificar um esforço na direção de estabelecer princípios para a operacionalização de 

pesquisas qualitativas cujo referencial metodológico tome como base a psicologia sócio-

histórica.  
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Considerando-se que as pesquisas qualitativas se detêm na linguagem e em seu 

significado como aspecto importante para a investigação do objeto de pesquisa construído 

pelo investigador, é fundamental situar o lugar que ocupa a linguagem no referencial teórico 

da psicologia sócio-histórica. Para este referencial, apreender o significado da fala implica 

tomá-la como produto de atos de pensamento, dado a unidade entre pensamento e linguagem. 

Assim, trata-se de uma construção passível de interpretação. 

 A palavra com significado, portanto, enunciada por um sujeito, é a unidade de análise 

da constituição dos processos psicológicos superiores (pensamento, memória, atenção etc.), 

pelo fato desta ser portadora das significações sociais de um contexto histórico-cultural. 

Aguiar (2001) expõe que através da fala “podemos apreender os aspectos 

cognitivos/afetivos/volitivos constitutivos da subjetividade, sem esquecer que tal 

subjetividade e, portanto, os sentidos produzidos pelos indivíduos são sociais e 

históricos”(p.131). Aguiar e Ozella (2006) indicam que, na compreensão da subjetividade, os 

significados são um ponto de partida: “eles contêm mais do que aparentam e (...) por meio de 

um trabalho de análise e interpretação, pode-se caminhar para as zonas mais instáveis, fluidas 

e profundas, ou seja, para as zonas de sentido” (p. 226). A aproximação com estas zonas 

possibilita uma aproximação a este processo contraditório de construção do sentido pelo 

sujeito. 

Vale ressaltar que os sentidos mencionados pela autora originam-se da relação 

singular que o indivíduo estabelece com as significações sociais; em outras palavras, afirma-

se o ser humano enquanto “constituído numa relação dialética com o social e com a história, 

sendo, ao mesmo tempo, único, singular e histórico” (Aguiar & Ozella, 2006, p. 224). O 

processo de análise visa, assim, à apreensão do significado das falas enunciadas pelo sujeito 

por meio do estabelecimento de relações entre sentidos pessoais e significações sociais, 

entendendo-se que há uma mútua constituição entre a dimensão afetiva e cognitiva da 

consciência nestas relações. Desta forma, não há pensamento que não sofra as afecções das 

emoções e dos sentimentos:  

 

A separação entre pensamento e afeto jamais poderá ser feita, sob o risco de fechar-se 
definitivamente o caminho para a explicação das causas do próprio pensamento, pois a análise 
do pensamento pressupõe necessariamente a revelação dos motivos, necessidades e interesses 
que orientam o seu movimento (p. 227). 

 
 

 Aguiar (2001) propõe que o núcleo de significação consista nos organizadores de tais 

relações. Esses núcleos têm como objetivo organizar os dados, preparar a análise e possibilitar 
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uma aproximação dos conteúdos explorados pelos sujeitos. Para identificá-los, a autora indica 

ser necessário “articular as questões/conteúdos contidos nos núcleos (organizadores das falas 

expressas pelos sujeitos) com o próprio discurso/fala do sujeito, com sua historia (aquela 

expressa neste momento), buscando aí as determinações/contradições/relações” (p.137). 

Portanto, para compreender o objeto, que deve ser visto como processo é necessário levar em 

consideração o conjunto das relações e multideterminações que o constitui.  

 Aguiar e Ozella (2006) propõem que o investigador percorra um conjunto de etapas, 

visando à análise de sentidos e significados, como se vê a seguir.  

 Uma primeira fase consiste na leitura flutuante e organização do material. Nesta fase, 

são levantados pré-indicadores por meio da sistematização inicial de determinados temas, os 

quais representam aspectos significativos das falas que poderão sugerir a constituição de 

núcleos de significação. Os autores recomendam que os pré-indicadores sejam “caracterizados 

por maior freqüência (pela sua repetição ou reiteração), pela importância enfatizada nas falas 

dos informantes, pela carga emocional presente, pelas ambivalências ou contradições, pelas 

insinuações não concretizadas, etc.” (p. 230).   

Interessante notar certa semelhança com a preocupação da análise do discurso no que 

se refere à transcrição, enquanto registro detalhado que deve manter as características centrais 

da fala, assinalando entonação, respiração, silêncios, fala sobreposta, dentre outros, bem como 

as condições de produção do discurso: modos de uso da linguagem, incluindo aquilo que não 

é dito, como os silêncios e as omissões (Gill, 2002).  

Na segunda fase, são estabelecidos indicadores e conteúdos temáticos, por meio da 

aglutinação dos pré-indicadores em indicadores, com base na sua similaridade, 

complementaridade ou contraposição. Trata-se de um momento da análise ainda bastante 

preso aos aspectos empíricos da fala, proporcionando, porém, a formação de núcleos de 

significação na fase seguinte.  

Na terceira fase, ocorre a construção e análise dos núcleos de significação. Trata-se, 

aqui, de um avanço do empírico ao interpretativo, mantendo-se o cuidado da manutenção de 

uma densidade teórica desde o início do processo de análise. Aguiar e Ozella (2006) 

recomendam que o processo de organização dos indicadores em núcleos de significação se 

inicie pela nomeação dos indicadores. Esta nomeação, enquanto aproximação com as zonas 

mais instáveis do sentido, deve consistir em frases ou expressões reveladoras da implicação, 

envolvimento e determinações constitutivas dos sujeitos. Os autores sugerem, inclusive, que 

os núcleos sejam nomeados com trechos das falas dos entrevistados que representem sentidos 

e significados apreendidos pelo núcleo de significação. Neste processo, torna-se possível : 
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Verificar as transformações e contradições que ocorrem no processo de construção dos 
sentidos e dos significados, o que possibilitará uma análise mais consistente que nos permita ir 
além do aparente e considerar tanto as condições subjetivas quanto as contextuais e históricas 
(p. 230).  

 
 

Na quarta e última fase ocorre a análise dos núcleos, realizando-se um movimento que 

parte de cada núcleo de significação específico com relação aos demais, ou seja, uma análise 

inicialmente intranúcleo e posteriormente internúcleos. Este procedimento permite a 

ampliação do processo interpretativo pela contextualização do discurso.  

Novamente, podem-se identificar similaridades com a análise de discurso. Nesta, 

Orlandi (2005) ressalta ser necessário levar em consideração as condições de produção do 

discurso contemplando o contexto imediato (aspectos relacionados as circunstâncias da 

enunciação), o contexto amplo (aspectos sociais, históricos, culturais, econômicos, políticos, 

ideológicos presentes na sociedade) e a memória discursiva (as informações que o sujeito 

possui que torna possível o seu dizer). 

 

 

4.6 Considerações éticas 

 

 

Inicialmente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos do Campus Centro Oeste Dona Lindu (CEPES/CCO) da UFSJ, seguindo a 

recomendação de que a submissão seja realizada junto do Comitê de Ética em Pesquisa mais 

próximo de onde será realizado o trabalho de campo. O projeto recebeu o protocolo de 

número 008/2011 e foi aprovado para desenvolvimento (Anexo 1). Simultaneamente, foram 

realizados os contatos institucionais requeridos para viabilizar a pesquisa junto da DAPS e da 

SEMUSA, tendo sido obtidas as referidas autorizações.  

Cada entrevista foi iniciada pela obtenção do consentimento do participante, que foi 

livre e esclarecido e que, concordando em participar, firmou instrumento próprio (Anexo 2), 

recebendo uma via e mantendo a pesquisadora outra via sob seu poder, em conformidade com 

a Resolução n. 196 do Conselho Nacional de Saúde (1996). Foi assegurada a 

confidencialidade dos dados e o anonimato de cada entrevistado. Foram informados os 

objetivos, procedimentos e metas da pesquisa.  
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A participação foi voluntária, e os participantes foram esclarecidos de que a pesquisa 

não apresentaria prejuízos, desconfortos ou lesões de quaisquer naturezas. A participação 

poderia ser solicitada por meio de um agendamento prévio. Foi garantido o sigilo das 

informações fornecidas, e facultado ao participante a possibilidade de retirar o consentimento 

a qualquer tempo, sem quaisquer prejuízos pessoais ou profissionais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 

Os participantes dessa pesquisa têm entre 27 e 59 anos de idade. Em relação ao tempo 

de formação apresentam entre 2 e 35 anos, com média de 20,9 anos. Estão vinculados à 

SEMUSA por um período que varia entre 6 meses e 28 anos, com média de 9,7 anos. O 

tempo de atuação na unidade de saúde no momento da entrevista variou de 6 meses a 16 anos, 

com média de 6,4 anos.  

Foi possível observar que os pediatras das UBS relataram como pós-graduação apenas 

a residência em pediatria, sendo que somente um destacou um cursou de neonatologia. Em 

contrapartida os médicos atuantes nas unidades de ESF relataram a participação de diversas 

modalidades de pós-graduação e de cursos de curta duração. Cinco profissionais cursaram 

residência em saúde da família; um entrevistado da ESF cursou uma especialização em Saúde 

Coletiva; um cursou especialização em Saúde Pública e uma residência em acumputura; um 

médico da ESF tem residência em Pediatria e realizou especialização Saúde do adolescente e 

Especialização Saúde mental da criança e do adolescente; dois médicos mencionaram que 

realizaram um curso de gestão em saúde oferecido pelo SENAC; um entrevistado cursou 

residência Cirurgia plástica e uma especialização medicina do trabalho; um médico cursou 

residência na área da Homeopatia e relatou diversos cursos área da psicologia que considera 

que auxiliaram na sua atuação clínica.  

O processo de análise do material resultou em cinco núcleos de significação 

denominados a partir de pequenos e significativos trechos das entrevistas transcritas:  

- Núcleo 1:“Todas as histórias são sempre parecidas”; 

- Núcleo 2: “Porque educação você começa em casa”; 

- Núcleo 3: “O maior problema está aí, na mãe”; 

- Núcleo 4: “Todo mundo quer que as pílulas coloridas resolvam um problema”, e 

- Núcleo 5: “Saúde mental eu mando direto”. 

 

 

5.1 Núcleo 1: “Todas as histórias são sempre parecidas” 

 

 

Em muitas entrevistas, menciona-se que a criança é o foco principal da prática. Nestas, 

a própria criança é questionada sobre o seu “problema” e também recebe orientações sobre 
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alimentação e sobre os horários de dormir, de brincar e de estudar, reconhecendo-a como 

sujeito ativo com direito a voz durante as consultas.  Há uma preocupação quanto ao seu 

futuro e os seus direitos, sugerindo aspectos tutelares quanto ao cuidado da criança fora da 

unidade. Considera-se, por exemplo, que as crianças têm seus problemas de saúde mental 

excessivamente expostos quando são encaminhadas dos cuidados da unidade para as 

especialidades, entendendo-se que estas não se responsabilizam suficientemente pelos casos. 

Algumas falas ilustram esta preocupação com a responsabilização pela criança: 

 

Aí eu converso com a criança, eu quero saber o que é que está acontecendo na escola, 
porque é que ela não está prestando atenção na aula. O que é que ela quer fazer no 
futuro. O objetivo dela, né? (M4) 

 
Antes de quatro não tem escolinha, né? Pública. Até chegar aos quatro anos, né? 
Você vê que nós já perdemos um período crucial de estimulação, né? De aprendizado 
de... Normas mesmo, de disciplina, né? De colocar a criança nos horários certos de 
dormir, né? (M17) 
 
 
Vasconcelos (1999) discute sobre a dificuldade dos profissionais em reconhecer e 

acreditar na competência da família, o que dificulta um trabalho que focalize a sua autonomia. 

Segundo o autor, “cuida-se tomando conta e criando estratégias que cerquem os possíveis 

desvios do caminho considerado correto, não aceitando, assim, a autonomia da família por 

não confiar em sua capacidade” (p.11). A fala de um dos médicos entrevistados, neste sentido, 

é representativa: “educação, mesmo! Eu acho que ensinar desde a mulher grávida e a gente 

ensinar... Porque às vezes nem o básico mesmo eles sabem.” (M13) 

Moura e Boarini (2012) afirmam que as práticas tutelares são declaradas como 

verdades absolutas, determinando o modelo e o estilo de vida que a família deve seguir para 

garantir o indivíduo ideal. A visão naturalizada de família corrobora para a construção de 

práticas tutelares com relação ao contexto familiar, sendo estas construídas como “verdade” 

sobre o modo de instituir vínculos familiares, ou a maneira de se viver em família. Segundo as 

autoras, isso decreta “modelos ideais” que, quando não atingidos, desencadeiam sujeitos 

“desviantes” e “desajustados” à norma social estabelecida. Vejam-se, a este respeito, as falas 

de alguns dos entrevistados: 

 

O que vai ser desses meninos quando crescer? Às vezes a gente tenta por em escola, 
leva pra psicóloga, faz isso, faz aquilo, pra gente ir tentando mudar alguma coisa. 
Porque a gente vê o que pode vir pra frente... Como é que ela vai? Porque a criança 
pra desenvolver e ter um desenvolvimento bom precisa de exemplos. (M13) 
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Incentivar as crianças a ler... Nem que for gibizinho, revistinha. Tá lendo? Tá bom... 
Ensinar às crianças a dieta adequada... Largar mamadeira... Fica mamando igual 
neném a vida inteira! Vamos crescer! (M15) 

 
 

Todavia, em outras entrevistas este foco na criança não se encontra presente no 

discurso, e esta é referida de forma genérica, como se todas as crianças fossem iguais e todos 

os problemas fossem os mesmos. Um dos entrevistados, ao ser convidado a falar a respeito de 

algum caso atendido envolvendo uma criança, que acredita apresentar algum problema ou 

dificuldade emocional ou comportamental, diz não saber informar, porque “todas as histórias 

são sempre parecidas”. (M4) 

Miranda (1994) discute que a naturalização da criança e do seu desenvolvimento diz 

respeito à suposição de igualdade de todas as crianças, havendo uma idealização de uma 

criança abstrata. É necessário considerar uma criança concreta e socialmente determinada em 

um contexto histórico e social, que diz respeito às classes sociais antagônicas. 

Cavalcante, Jorge e Santos (2012) apontaram a ausência de casos de crianças no apoio 

matricial em saúde mental, sugerindo a existência de certa invisibilidade da infância para os 

trabalhadores da saúde em geral, justificada pela baixa demanda de atendimentos. Neste 

sentido, os autores indicam um esquecimento em relação aos membros mais jovens, mesmo 

considerando-se a atenção básica como um equipamento que tem como propósito cuidar da 

família. A invisibilidade histórica da criança no sistema de saúde, especificamente de saúde 

mental, é histórica, gerando situações que sugerem negligência com relação ao conjunto de 

suas necessidades:  

 

Observar o desenvolvimento psico... Neuropsicomotor da criança... Observo atraso, 
observo dieta...Mas eu olho isso tudo. Eu sou muito preocupada com o 
desenvolvimento psicomotor... (M15) 

 
A gente faz a puericultura de 0 a 1 ano e depois tem aqueles acompanhamentos de 2 a 
cinco anos, tem os outros acompanhamentos, mas a puericultura específica é de 0 a 1 
ano... É pra você ver mais desenvolvimento ponderal, né? (M9) 

 
 

Alguns entrevistados das USF justificaram esse comportamento por possuírem uma 

alta demanda de usuários com hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas, o que ocuparia 

todo o tempo de trabalho na unidade. Questionamos se, na verdade, esses profissionais não 

apresentam dificuldade em reconhecer a singularidade de cada criança e situações que 
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necessitam de atenção. Algumas falas produzidas no relato de casos de crianças com 

dificuldade de comportamento são ilustrativas desta questão:  

 

Não, eu não lembro de detalhes, não. É possível que eu tenha visto e observado alguns 
e talvez alguns eu tenha visto e não observei, né? Porque, ás vezes, no dia-a-dia, você 
não consegue ter essa percepção. Mas, assim, pra citar exemplo, assim... 
Pessoalmente, eu não tô lembrado... Assim, não. Sempre tens um ou outro que a gente 
até conhece, mas... Não lembro assim pra destacar um... Detalhe... Não lembro, não. 
(M4) 
 
Então... Com as crianças, a gente ainda não faz [acompanhamento em saúde mental]. 
Porque a demanda de idosos, das doenças relacionadas à área do idoso e também de 
tabagismo, hipertensão e diabetes é muito grande. (M3) 

 
 

É preciso salientar que, como a organização das ações das UBS ocorre a partir de uma 

programação vertical que enfatiza o atendimento de pessoas com hipertensão, diabetes e a 

puericultura, a maior oferta será direcionada a estes segmentos, tendo como eixo de trabalho a 

realização de diagnósticos e as prescrições para cada doença. O desenvolvimento de 

atividades com indivíduos que não fazem parte dos “programáticos” e que tenham como foco 

a promoção de saúde e a prevenção de doenças não se coloca como prioridade, seja do serviço 

de saúde ou da gestão.  

É notável que os princípios e as diretrizes do SUS surgiram visando ampliar o modelo 

biomédico presente na maioria dos programas, com o intuito de extrapolar a tradição 

medicalizante, contemplando uma nova concepção baseada no princípio da promoção à saúde. 

Contudo, podemos perceber que pouco se concretizou na implantação dessa nova proposta, 

devido à inexistência de uma reorientação em grande escala na formação dos profissionais da 

saúde, o que vem dificultando o amparo desta reforma de concepção e prática (Tesser et al, 

2010). A este respeito, comentam os entrevistados: 

  

Não tenho formação. O que eu aprendi durante a minha residência foram os 
problemas de doenças orgânicas mesmo, né? Que a Psicologia, a Psiquiatria, na 
criança, assim... Pra mim é muito, muito longe... Eu não... Eu tenho algumas noções, 
assim, mas eu não... Não me sinto muito à vontade, né? Não tenho a formação pra 
isso, não. (M7) 

 
É difícil pra gente também [mencionando um atendimento em que uma mãe relata seu 
sofrimento diante da situação do filho]. Porque, primeiro, eu não tenho formação, não 
sou psicólogo... Eu tento atender bem. (M2) 
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 Cavalcante, Jorge e Santos (2012) ressaltam que um dos aspectos que dificulta 

contemplar um cuidado integral é a questão da formação dos profissionais de saúde ir na 

direção oposta aos princípios das reformas sanitária e psiquiátrica. Os autores destacam que: 

“esses profissionais vivenciam currículos que marginalizam a saúde mental e os submetem à 

psicopatologia tradicional. São privilegiados os procedimentos clínicos aplicáveis a 

consultórios e ambulatórios tradicionais, o que promove a medicalização da vida cotidiana” 

(p.172). Outro aspecto que os autores destacam, corroborando a análise realizada, diz respeito 

ao fato de os serviços serem organizados a partir de protocolos diagnósticos e estratégias bem 

definidas, de acordo com os programas de saúde. Todavia, há dificuldades em lidar com a 

demanda espontânea ou em como atender o que entre os profissionais é denominado 

“demanda eventual”, que, para além de uma eventualidade, é significativa no cotidiano do 

serviço.  

Vasconcelos (1999) considera que o atendimento de saúde ainda está centrado de 

modo individualizado das pessoas, ignorando fatores sociais, culturais, econômicos e aspectos 

familiares. As seguintes falas são elucidativas desta questão: 

 

E a maior parte dos quadros agudos são crianças, né? Os adultos adoecem mais de 
doenças crônicas. O nosso atendimento dos quadros agudos quase sempre é criança. 
Quadros virais, quadros febris, né? De pouca gravidade. (M6) 

 
Não, é mais livre-demanda mesmo... Quando tem um problema agudo, aí eu 
aproveito, né? Quando eles vêm pra, vamos supor, fazer um check-up, essas coisas, 
pra ver a saúde... E conversar com a criança também pra ver como é que ele está e 
tudo. Mas, assim... Não tem... Ação preventiva ainda, não. Com essas crianças. (M4) 

 
 

É importante destacarmos que o foco da atenção é depositado no indivíduo doente, 

havendo uma distinção entre adulto doente e criança doente. Outro ponto é a diferença na 

assistência de uma doença considerada “orgânica” daquela “com origem emocional”. Há 

claramente uma limitação no reconhecimento das diversas formas das manifestações 

emocionais, sendo esta limitação ainda maior no atendimento de crianças do que dos adultos. 

Podemos dizer que a criança com problemas cuja manifestação é predominantemente 

emocional sofre uma negligência dupla: por ser criança e pelo seu problema ser emocional.    

A este respeito, alguns entrevistados justificam os números reduzidos de atendimentos 

com crianças por causa de uma diminuição da demanda neonatal e infantil, devido à redução 

dos índices de natalidade e à consequente alteração do quadro demográfico e epidemiológico 

da população. Destacam que, devido ao envelhecimento populacional, as doenças crônicas 
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ocupam, e cada vez mais irão ocupar, as agendas das unidades de saúde: “com o nosso 

número de nascimentos aqui... Nossas crianças abaixo de... De um ano é muito baixo, então 

dá pouquíssimo movimento. A maior quantidade de usuários está em torno de 19 a 40 anos” 

(M9); “aqui, o generalista tem que atender crianças, né? O número de crianças nosso não é 

grande...” (M10). 

Entretanto, foi possível observar que muitos entrevistados relataram uma enorme 

dificuldade em trabalhar com questões relacionadas à saúde mental infantil. Não seria esse um 

dos motivos adicionais para a demanda infantil não ser uma prioridade na agenda de tais 

profissionais? Nas palavras de um entrevistado: “eu não gosto muito de pediatria. Fiz clínica 

médica... Já... Já... Então, criança, assim... Eu não gosto muito. Aqui, eu fui obrigado 

atender, aqui.” (M10). 

Em várias entrevistas houve uma dificuldade dos médicos em relatar sobre os casos 

solicitados ou detalhes desses casos e das intervenções realizadas. Alguns dos médicos 

apresentaram dificuldade em concluir os casos descritos, o que nos leva a questionar sobre o 

nível de conhecimento sobre o andamento do caso. Como indicado anteriormente, muitos 

justificaram essa dificuldade devido à semelhança que possuíam, sendo difícil lembrar-se de 

um em específico.  

Além disso, é vale destacar que, se os problemas de SMI são vistos como doenças, 

estes não têm particularidades e sim sintomas, que são e devem ser sempre os mesmos: “não, 

todas as histórias são sempre parecidas, né? Menino... Uns às vezes contam que teve abuso 

sexual, mas é a minoria. Outros que o pai é drogado, a mãe é drogada...” (M4). 

A Medicina, com o intuito de adquirir um conhecimento exato do corpo e de suas 

funções, cria a anatomia patológica ao recorrer ao estudo detalhado dos tecidos e órgãos do 

corpo humano por meio da abertura do cadáver. Basaglia (2008) destaca que, em virtude 

disso, “o relacionamento médico-paciente que decorre é um relacionamento fundado sobre o 

corpo morto, isto é, um corpo sem história, desprovido de necessidades, de exigências e de 

reações subjetivas” (p.18). Para o autor, o interesse principal da Medicina na doença demanda 

um objeto inerte para ser analisado, cujos sinais e sintomas que possam ser incluídos em uma 

lista de indicadores precisos e objetivos, visando a generalização e universalização do seu 

significado e valor. Podemos identificar essa discussão no seguinte trecho: 

 

Que ela[mãe] falou que ele é muito... Muito ansioso, que ele não para quieto mesmo. 
Todos os sintomas mesmo da hiperatividade. Que ele tem dificuldade pra, pra... Na 
escola. Que a professora sempre fala com ela e tudo, né? Aí, nesse caso, eu 
encaminhei para psicóloga.  Porque eu acho que... Né? Eu acho que, na minha 
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opinião, já é um diagnóstico de hiperatividade e na maioria dos casos, ele não é 
tratado com medicamento. (M3) 
 
 
Helman (2003), realizando uma discussão análoga no campo da Antropologia Médica, 

enfatiza que a biomedicina tende a concentrar sua atenção na doença (disease), aqui 

significada por sinais objetivos de mau funcionamento orgânico, desconsiderando aspectos 

afetivos envolvidos no processo de cura, tal como a percepção subjetiva de sintomas, o que 

poderia, nesta contraposição, ser entendida como enfermidade (illness).  

O autor também discute que o pensamento mecanicista considera o universo como 

uma máquina, e que a natureza funciona segundo os termos das leis mecânicas. Esta 

concepção influencia sobremaneira o modelo biomédico, sendo o corpo humano visto como 

uma máquina, e a doença um indício de seu mau funcionamento. Uma das grandes 

consequências dessa influência é a divisão do ser humano entre matéria e espírito, corpo e 

mente. Atualmente, esta concepção é denominada como reducionista, pois sugere a “redução 

de fenômenos complexos às suas partes mais elementares” (Helman, 2003, p.130), 

desconsiderando a ideia do corpo humano como uma totalidade interligada.   

A separação entre corpo e mente, com consecutiva separação entre corpo e história 

individual e coletiva, persiste como princípio da pesquisa científica do tipo naturalista, 

fazendo com que haja a ciência do corpo e a ciência da psique, pois: “partindo do corpo como 

objeto de sua competência, age como se a subjetividade daquele corpo devesse estar em outro 

lugar, naquela psique que a ciência se ocupa separadamente, objetivando-a em outra 

especialidade” (Basaglia, 2008, p.19). É como se a história individual e coletiva fosse 

apartada da saúde e da doença do indivíduo. Porém, mesmo com a característica de 

experimentar e verificar própria da pesquisa de inspiração naturalista, o autor considera que o 

homem em sua identidade histórico-cultural nunca foi verificado.  

O corpo sem história do qual se ocupou é, sobretudo, um corpo cujas necessidades 

foram colocadas entre parênteses, como se a falta de resposta às mesmas não fosse a causa 

principal do seu padecimento. Assim, o único sujeito legítimo da experiência da doença é o 

médico, o que certamente facilitou a arbitrariedade que muitas vezes acompanhou sua 

intervenção (Basaglia, 2008).  

 Com relação ao “esquecimento”, é possível cogitarmos que as recordações da criança 

e de seu caso seriam mais facilmente recuperadas se o médico valorizasse, na sua abordagem, 

as relações entre os possíveis determinantes dos sintomas apresentados pela criança com seu 

histórico pessoal, familiar e social. Para isso, seria necessário conhecer mais sobre este 
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histórico, possibilitando revelar a especificidade dessa criança e da sua situação. 

Superficialmente, é verdade que as queixas emocionais são muito parecidas – dificuldades 

escolares, nervosismo, hiperatividade, problemas de comportamento etc. No modelo 

biomédico, um conjunto de sintomas somáticos leva à especificidade da doença e não do 

doente.  

 A racionalização científica da medicina moderna, como definem Caprara e Rodrigues 

(2004), ignora o aspecto psicológico, social e cultural do processo saúde-doença, assim como 

os significados que a própria doença representa para o indivíduo e sua família. Ainda que 

inseridos na mesma cultura e nação, a interpretação da saúde e da doença é completamente 

distinta para o médico e para aquele designado como paciente. Com isso, conforme os 

autores, “o médico não é ativamente estimulado a pensar o paciente em sua inteireza, como 

um ser biopsicossocial, e a perceber o significado do adoecer para o paciente” (p.141). 

 Não podemos ignorar que, mesmo com iniciativas de reformas curriculares, a 

formação médica ocorre ainda predominantemente por meio de uma estrutura curricular 

tradicional cujos conteúdos e capacidades práticas consideram prioritariamente os aspectos 

orgânicos do processo saúde-doença, ignorando as características culturais e 

socioeconômicas. Caprara e Rodrigues (2004) ressaltam a importância da inclusão do tema 

“relação médico-paciente” durante o processo formativo, assim como a inclusão da prática 

com o olhar interdisciplinar. Caprara e Franco (1999) reforçam que “a formação médica é 

intensamente orientada para aspectos que se referem à anatomia, à fisiologia, à patologia, à 

clínica, desconsiderando a história da pessoa doente, o apoio moral e psicológico” (p.650). A 

conduta relatada por um dos médicos entrevistados ilustra esta questão: 

 

Encaminhado por um professor... Eu examino. Como encaminho todos, escuto, aperto 
barriga, peço exames de rotina, urina, tal... Hemograma... Vejo se não tem nada 
escabroso, né? Encaminho pro especialista. Seja um psicólogo, seja pra um 
neurologista... Não assumo nada... Responsabilidade em cima de qualquer pessoa 
neste aspecto [saúde mental]... E nem com outros maiores, né? A função aqui é 
detectar alguma coisa e mandar pra onde seja de direito. (M4) 

 
 

Por isso, em algumas situações o médico só lembra do caso se a criança teve algum 

agravamento da sua condição, se na investigação do conjunto de sintomas se configura uma 

doença incomum, ou se veio a óbito. Assim, os casos de SMI que costumam ser lembrados 

são aqueles que saíram da “rotina”: “nós temos na nossa área de abrangência uma criança 
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que tem paralisia cerebral, então ela tem bastante limitações. Aí, sempre, a visita domiciliar, 

a gente acompanha” (M5). 

A não investigação da história da criança e dos aspectos da sua vida pessoal, familiar e 

social pode ser devida ao fato do médico não julgar isto como uma responsabilidade sua, uma 

vez que irá necessariamente encaminhar a criança. Outro motivo para esta omissão seria por 

não considerar-se competente para lidar com a situação de sofrimento mental da criança, daí a 

inutilidade de investigar mais sobre sua história. Outra hipótese seria considerar estes dois 

fatores em conjunto: o fato de não se julgar responsável leva ao não desenvolvimento da 

competência.  

Caprara e Franco (1999) consideram que o sentimento de responsabilidade do médico 

acontece quando o mesmo consegue estabelecer relações humanas com os usuários, 

conseguindo melhores resultados e uma maior adesão ao tratamento, propiciando uma 

satisfação do indivíduo pelo tipo de atenção oferecida. Torna-se necessário que o médico 

compreenda o modo de vida do indivíduo e de seus familiares, assim como esses interpretam 

a própria doença ou situação. A continuidade do vínculo é elencada pelos autores como um 

fator desencadeante nesse processo, possibilitando conhecer mais o usuário e a história da sua 

família. 

É importante refletirmos sobre a humanização da medicina, em especial na relação 

médico-usuário, com o intuito de que o profissional seja mais sensível ao sofrimento do 

paciente, possibilitando que haja “uma nova imagem do profissional, responsável pela efetiva 

promoção da saúde, ao considerar o paciente em sua integridade física, psíquica e social” 

(Caprara & Franco,1999, p.648). Dentre as falas, há depoimentos do potencial da ESF nesta 

humanização: “a pessoa chega aqui no corredor tossindo e arrastando a sandália e eu sei 

quem é que é. Pela conversa e pelo tipo de... Então facilita muito o trabalho, né? Esse vínculo 

é importante, né?” (M6). 

Podemos supor que a partir do momento em que não há lembrança, não há 

envolvimento e consequentemente não há sofrimento; ou o contrário: o não envolvimento 

leva à não recordação dos casos e situações. A hipótese de um baixo nível de envolvimento é 

confirmada pelo fornecimento de informações superficiais e triviais sobre os casos, 

ressaltando-se que o conteúdo sempre é o mesmo. Ao passo que a doença e os sintomas são 

percebidos como sendo os mesmos, isso propicia a construção de estigmas a respeito de certas 

crianças. Ademais, o não reconhecimento da singularidade do sujeito parece estar relacionado 

à necessidade de evitar o desconforto advindo das limitações na atuação e formação, 

permitindo supor que há um desconhecimento no campo da saúde mental infantil. 
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A concepção dos profissionais acerca da criança muitas vezes não possibilita que esta 

seja vista como ser individualizado e histórico. De acordo com Luengo (2010), isso pode 

“transformar o seu discurso no discurso de um sujeito infantil universal, ideal e abstrato, 

produzido apenas pela razão, obedecendo de forma padronizada às características biológicas 

próprias da idade à qual pertence” (p.65). 

 

Eu acho que seria uma criança que consegue viver, ter direito a fantasia, a brincar ... 
a exercesse como criança e...e dentro de um lar, de um meio ambiente adequado... eu 
acho que seria por aí..com direito alimentação, a saúde, a higiene,né! A ter condições 
de água tratada, esgoto. Tenha como... brincar... na rua sem risco de violência.(M8) 
 
Então eu acho que saúde mental é isso! É você dá a criança realmente uma vida de 
criança, saudável, feliz, longe das preocupações do adulto. (M9) 
 
 
Asbahr e Lopes (2006) destacam que quando o profissional da educação cita que uma 

criança é infantil ou imaturo, este na verdade está remetendo as teorias do desenvolvimento 

infantil presentes na Psicologia, que concebem o desenvolvimento humano como maturação 

biológica linear. Portanto o desenvolvimento humano é concebido de forma organicista sendo 

uma expressão da biologização do saber cientifico: 

 

Na nossa área de abrangência, eu acho que semelhantemente a outras de região 
periférica, tem a questão do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? 
Tem alguns transtornos de comportamento, também, né? Então, assim... Crianças com 
comportamento... É... Infantilizado. Um pouco atrasado para a idade. Com 
dificuldade na escola, de aprendizado, de um monte de coisa... E os ditos hiperativos 
também. Basicamente estes... Essas duas coisas. (M5) 
 
 
O médico vive, no dia-a-dia de sua atividade profissional, os mais diversos dramas 

pelos quais as pessoas estão passando em suas vidas: doenças crônicas, doenças agudas e 

incuráveis, mortes etc. No entanto, isto não os leva a recusar o desafio de aprofundamento de 

determinada queixa somática e estabelecer o diagnóstico de leucemia em uma criança, por 

exemplo. Contudo, quais seriam as consequências de aprofundar um caso que levaria, por 

exemplo, ao diagnóstico de depressão em uma criança? Nesta segunda circunstância ele se 

consideraria impotente para “resolver” a situação devido à limitação na atuação dever-se a 

motivos extrínsecos a ele, o que não ocorreria no caso do diagnóstico de leucemia. 

Possivelmente, ele julga que se fizesse um diagnóstico e não soubesse conduzir uma 
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terapêutica, devido à limitação na atuação se dar por motivos intrínsecos a ele, estaria 

revelando para si mesmo sua incapacidade técnica.  

Diversos autores relatam sobre as dificuldades emocionais dos profissionais médicos 

com relação à demanda de saúde mental infantil. Destacam sentimentos como: medo, 

ansiedade, impotência, constrangimento, solidão e intromissão (Lauridsen-Ribeiro & Tanaka, 

2005; Tanaka & Lauridsen-Ribeiro, 2009). Cavalcante, Jorge e Santos (2012) discutem 

através dos resultados encontrados que a angústia, frustração e impotência também podem ser 

consideradas como obstáculos ao cuidado da criança com problemas de saúde mental:  

 

O sentimento de impotência que permeia o atendimento contrasta com o objetivo da 
prática para a qual o médico foi formado. Desse modo, ele precisa de outras formas de 
intervenção alheias ao seu domínio, aumentando, assim, o sentimento de impotência (p.173). 

 
 

Guedes, Nogueira e Camargo Jr. (2008) destacam que, no cotidiano, os médicos se 

deparam com situações que não estavam previstas e para as quais não se sentem preparados 

para lidar: “os médicos deparam-se com enigmas e fracassos no seu cotidiano, e um deles 

seria o fenômeno das somatizações” (p.141). Nas palavras de um dos entrevistados: 

 

É um sofrimento muito grande, né? Porque uma criança dessas [com diagnóstico de 
síndrome do pânico] sofre mais que uns 100 hipertensos. Porque é sofrimento demais. 
(...) Nossa mãe... Talvez seja mais fácil o hipertenso do que... Muito mais fácil... 
Chega lá, você receita. Um menino desses é um caso muito mais complicado. (M10) 
 
 
Soar Filho (1998) discute sobre a triangulação “médico-enfermidade-cliente”, 

considerando que há a presença de fenômenos psíquicos, como sentimentos e fantasias, 

desencadeados pela doença e pelos diversos aspectos a ela associados como: vivências 

anteriores, história familiar, identificações com pessoas significativas, medos específicos. É 

importante ressaltar que os sentimentos inevitavelmente interferem na prática do profissional, 

considerando que a doença é permeada por uma carga simbólica. Contudo, para o autor, é 

possível utilizar esse sentimento a favor dessa atuação: 

 

Por exemplo, pode ser difícil a um médico atender um caso de infarto agudo do 
miocárdio pouco tempo depois de perder um familiar importante, como o próprio pai, devido à 
mesma doença; ou a um psiquiatra tratar de uma depressão desencadeada por luto, quando ele 
próprio está elaborando a perda de um ente querido. Tais vivências internas podem ser 
comprometedoras, sobretudo quando o médico não estiver consciente da possibilidade de que 
os sentimentos interfiram em suas habilidades profissionais. Por outro lado, se estiver ciente 
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delas e for capaz de elaborá-las adequadamente, pode transformar suas próprias vivências 
interiores em instrumentos de empatia e compreensão (p. 36). 
 

 

5.2 Núcleo 2: “Porque educação você começa em casa” 

 

 

Os entrevistados, em sua totalidade, apresentam um conceito semelhante do que 

denominam “família desestruturada”. Ao analisar as entrevistas, podemos observar que esse 

conceito surge a partir do contato com arranjos familiares diversos, diferindo da família 

nuclear composta por mãe, pai e filhos. A “família desestruturada” à qual os entrevistados se 

referem têm determinadas características: os pais são separados; o pai e/ou a mãe estão 

presos; a avó assume a responsabilidade pelo cuidado dos netos no lugar da mãe; há uso de 

drogas; existe violência familiar; ocorre abandono de pai e mãe; houve morte dos pais devido 

a uso de drogas; os filhos têm pais diferentes; etc. Uma fala ilustrativa é a do seguinte 

entrevistado: 

 

Ou família, tipo, que é de muitos filhos, ou então que... É... Que a mãe, assim, né? Não 
dá uma assistência... Geralmente, esse menino vai ter problema. Desenvolver ou 
hiperatividade ou mesmo a depressão, né? Ou algum... É... Distúrbio de conduta. 
(M3) 
 
 
É importante pensarmos que esses profissionais podem ter “internalizado” o conceito 

de família desestruturada construído historicamente pelas Ciências Sociais. Szymanski (1995) 

discutiu sobre o papel das “teorias” no desenvolvimento do modelo de família, aprofundando 

naquelas produzidas pela psicologia: “supõe-se e aceita-se, irrefletidamente, um modelo 

imposto pelo discurso das instituições, da mídia e até mesmo de profissionais, que é 

apresentado não só como o jeito ‘certo’ de se viver em família, mas também como um valor” 

(p.25). A autora sinaliza que, desde Freud, a família, e mais especificamente a relação mãe-

filho, tem sido o ponto crucial para as explicações sobre o desenvolvimento emocional da 

criança. Destaca que: 

 

A descoberta de que os anos iniciais de vida são cruciais para o desenvolvimento 
emocional posterior focalizou a família como o locus potencialmente produtor de pessoas 
saudáveis, emocionalmente estáveis, felizes e equilibradas, ou com o núcleo gerador de 
inseguranças, desequilíbrios e toda sorte de desvios de comportamento. (p. 23) 
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Reis (1994) discute que quando a família é vista apenas como um conhecimento a ser 

obtido por meio da disciplina científica há o risco de a instituição família ser considerada 

como algo natural e imutável. Assim, o modelo da família nuclear burguesa (composto por 

pai, mãe e filhos) é posto como norma para a sociedade, muito mais do que modelo, impondo 

valores, regras, crenças e condutas emocionais. Como as interpretações das interações 

familiares são realizadas a partir desse modelo, quanto mais a família apresenta um padrão 

diferente deste, mais a família é considerada desestruturada ou incompleta e maiores são os 

problemas emocionais tidos como frutos dessa situação. O depoimento de alguns dentre os 

entrevistados é ilustrativo: 

 

Que uma criança... Que ela não tem uma base, né?Uma estrutura familiar boa, que 
não tem regra, que a mãe ou então é muito depressiva, ou tem família muito grande, 
ou o pai briga... Tipo assim... Não tá... Ou tá ausente... Igual eu te falei... Deixa com 
avó, com um com outro... Então, isso... De... Faz com que a criança deixe de ter uma 
saúde mental adequada, boa. E vai... Né? Repercutir nesses sintomas de ansiedade, 
hiperatividade, depressão. (M3) 
 
E a gente vai ver que são famílias totalmente desestruturadas. É uma criança 
precisando de um olhar diferenciado do educador, da família, né? Da mãe, do pai. 
Mas às vezes o pai ou a mãe está ausente. Ele é criado por uma avó, por uma tia... Ou 
às vezes têm pai e mãe e são totalmente ausentes, embora presentes. (M6) 
 
Eu acho que é mais um problema de estrutura familiar mesmo, né? Igual eu falei no 
início, que a mãe... Não está nem aí, ou está trabalhando, o pai está trabalhando 
também ou não está... Né? Tem pais que são ausentes, algumas crianças que nem têm 
pai, né? (M7) 
 
Eu acho que o problema que eu vejo é muito mais de estrutura familiar do que da 
própria criança, parece uma coisa assim... Não é uma coisa dela. É uma coisa ali... A 
causa... Parece que está na estrutura da família. (M10) 

 
 
  A partir do momento que a família é considerada “desestruturada”, essa é 

responsabilizada pelos problemas emocionais, desvios de comportamento e fracasso escolar. 

O que muitas vezes é ignorado pelos profissionais é que cada família apresenta um modo 

singular de funcionamento e de manifestação das suas emoções:  

 

Cada família circula num modo particular de emocionar-se, criando uma “cultura” 
familiar própria, com seus códigos, com uma sintaxe própria para comunicar-se e interpretar 
comunicações, com suas regras, ritos e jogos. Além disso, há o emocionar pessoal e o universo 
pessoal de significados. (Szymanski, 1995, p.25) 
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Poucos entrevistados, a exemplo de M6, relataram que esta definição de família 

desestruturada não é um “privilégio” de estratos economicamente desfavorecidos: “as novas 

conformações familiares e as novas... É... A dificuldade que as pessoas têm de não assumirem 

o papel de pai, de mãe, né? Porque também já tiveram essa dificuldade” (M6). Porém, 

consideram que por atuarem na APS acompanham muitos casos de famílias “desajustadas” e 

que isso se reflete na criança. Portanto, há uma associação direta de pobreza com a ideia de 

“família desestruturada”, que supostamente se reflete na saúde mental das crianças: “se a 

gente for analisar bem, a saúde mental da família brasileira... Do povo [enfatiza] de baixa 

renda, é precária mesmo. Dá até dó” (M12). 

Os entrevistados, a partir de uma visão reducionista da composição das famílias que 

atendem concluíram, em sua maioria, que a família dita desestruturada não fornece bons 

exemplos, sendo esta uma causa imediata dos problemas das crianças, principalmente no que 

se refere à saúde mental infantil. Consideram que a “família desestruturada” é um modelo 

para as crianças, faltando organização e orientação na família: 

 

É mais na estrutura, em casa, que não favorece, né? (...) Às vezes, a escola manda 
relatório. O menino problema que não aprende na escola. Mas você vai vê, a 
estrutura do menino, lá, está toda dançada, né? Não tem uma mãe que cobre o estudo, 
não tem pais que estudaram, né? O menino não tem leitura. Não tem um ambiente 
familiar favorável ao processo de educação, né? (M17) 
 
Essas duas crianças que eu vi, esses dois irmãos, era típico de um caso de problema 
familiar. Não era... Os meninos eram inteligentes, eu conversava com eles e eles 
estavam espertos, né? Mas eu vi, provavelmente, falta de estimulação mesmo, eu 
acho. (M7) 
 
 
Quando se discute sobre a família, encontramos uma literatura empobrecida, tecida 

por preconceitos e superficialidade, que relaciona diretamente o desenvolvimento infantil 

adequado a um modelo ideal de família. Percebemos que há uma grande influência do modelo 

higienista que acentua a responsabilidade da família enquanto modelo para a criança. 

  Em uma perspectiva distinta, Reis (1994) ressalta que é impossível ignorar a 

importância da família nas relações sociais e na vida emocional de seus membros. Enquanto 

mediadora entre o individuo e a sociedade, é na família que o individuo aprende a 

compreender o mundo e a se posicionar nele, consistindo como a formadora da primeira 

identidade social.  Vasconcelos (1999), por sua vez, aponta a importância da família na 

transmissão do conhecimento, pois a vida familiar constitui um espaço importante para: 
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A elaboração de um destino comum, para o amadurecimento de um saber sobre o 
espaço, o tempo, a memória, para a transmissão de conhecimentos e informações e para a 
compensação da pouca escolarização com outros aprendizados transmitidos oralmente e por 
contato direto. (p.9) 

 
 

Ao abordarem sobre o que denominam “família desestruturada”, os entrevistados 

mencionam a participação dos avós na dinâmica familiar. Apontam que muitas vezes há uma 

limitação desses avós na criação dos netos. Ainda que os entrevistados pouco tenham 

mencionado a respeito, nos chamou a atenção as frequentes menções aos avós, e ao modo 

como seu papel é referido com relação à dinâmica familiar: 

 

Tem um que me preocupa muito que são dois meninos que criados pela avó. A mãe já 
tentou suicídio várias vezes, até em... Na frente das crianças. Então são dois meninos 
que são muito problemáticos por causa disso mesmo. Criados por uma avó muito 
idosa que custa dar conta dela mesma. Às vezes ela tem dificuldade até de trazer eles 
aqui. E é a única pessoa que tem por eles. (M13) 
 
 
Os entrevistados, de forma unânime, parecem concluir que o problema da criança é a 

família, pois esta não apresentaria uma “estrutura ideal” que proporcionasse um 

desenvolvimento saudável e adequado para a criança. A família, segundo os entrevistados, 

exporia as crianças a situações inadequadas, como brigas e discussões sobre a própria criança. 

Assim, não as preservam e não reconhecem suas qualidades: “o ideal é que a criança fosse 

protegida dessas maldades, mas não tem jeito, né? Se a criança fosse protegida do adulto... 

Eu acho que é o grande problema, né?” (M9). 

Portanto, o que é tido como “o grande problema” é que as famílias não são perfeitas, e 

por isso temos crianças imperfeitas, pois a estrutura familiar mantém o problema. Os 

entrevistados destacam que a família parece desconhecer que o problema não é a criança e 

sim ela própria, particularmente a mãe. Os entrevistados consideram que muitas demandas 

trazidas não são necessariamente da criança, mas sim da família, enfatizando a 

responsabilidade da mãe neste processo:  

 

A família toda acha que o problema está na menina, mas na verdade eles não 
conseguem conviver com a família toda. Tem tanto problema que eles acham que o 
problema está na menina. Não é... A menina não tem nada. (M13) 
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De acordo com os entrevistados, a criança é reflexo da sua família, sendo esta a 

responsável pela sua “doença”. Consideram que a criança irá repetir a violência praticada pelo 

pai, visto que a criança é nada mais que uma projeção do adulto e ao mesmo tempo esse 

adulto projeta realizações nessa criança. A família e a criança, de forma preconceituosa e 

simplista, são vistas como espelhos uma da outra: “geralmente, quando é esse menino assim, 

a família deles é complicada, né? O pai e a mãe parecem que é um negócio muito 

complicado” (M10).  

As falas dos entrevistados nos leva a acreditar que há uma compreensão de que a mãe 

“passa” tudo para o filho, como se o aprendizado ocorresse por transmissão em um processo 

contagioso. Ressaltam que as condições sociais da família irão propiciar ou não o sofrimento 

mental na criança.  

É inquestionável a importância da família e a sua influência na vida da criança e de 

todo indivíduo, mas é necessário levar em consideração, minimamente, o contexto em que 

esta criança está inserida. O que muitos profissionais parecem não considerar é que todo 

sujeito detém a capacidade de reler a sua própria história, como menciona Sarti (2008): 

 

O discurso social ao seu respeito se reflete nas diferentes famílias como um espelho. 
Em cada caso, entretanto, há uma tradução desse discurso, e cada uma delas, por sua vez, 
devolverá ao mundo social sua imagem, filtrada pela singularidade das experiências vividas. 
Assim, cada uma constrói seus mitos segundo o ouve sobre si, do discurso externo 
internalizado, mas devolve um discurso sobre si mesma que inclui também a sua elaboração, 
objetivando sua experiência subjetiva (p.27). 

 
 

Os médicos, em seus discursos, acreditam ser necessário “estruturar a família”, pois 

senão as ações de saúde mental infantil serão paliativas: 

 

O ideal é dar condições, principalmente pra família. Estruturar a família. Tem que 
começar lá, na origem. Se você não começa lá, na origem, você vai estar aqui só 
tapando o sol com a peneira. Muitas vezes não vai resolver o problema. (M12) 
 
 
Consideram que esse trabalho deve englobar vários profissionais por meio da 

realização de uma abordagem familiar. Muitos relataram a importância de incluir outros 

membros da família no tratamento, principalmente o pai e a mãe, visto que certos aspectos da 

própria convivência originariam os problemas emocionais e de comportamento de seus filhos. 

No entanto, é significativo que os próprios médicos não tenham relatado qual seria seu 

próprio papel nessa intervenção. Assim, em sua maioria, os profissionais apontam como 
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deveria ser o trabalho com a família, mas não se incluem no discurso ou se inserem de forma 

indireta ou auxiliar.  

Partindo desse princípio, vários profissionais argumentaram que a dificuldade está na 

família e que é por isso que não conseguem realizar intervenções referentes à saúde mental da 

criança. Apontam que um dos dificultadores é o acesso à família, pois esta apresenta 

resistência e impedimentos para acatar as intervenções propostas, como por exemplo, o 

horário marcado para as consultas:  

 

Não consigo fazer muita coisa porque o problema não está na criança. Eu venho, vou 
examinar a criança, vou acompanhar a criança. Mas na verdade o problema não está 
nela... O problema está em volta... Está em casa, está no ambiente. (M13) 

 
A gente não consegue falar com ele [o pai da criança]... Se você pede pra marcar uma 
consulta pra gente acompanhar... Ele nunca vem... Ele trabalha o dia inteiro... E aí 
fica incompatível com o nosso horário. (M8) 

 
 

Sarti (2008) situa que: 

 

Nos casos de instabilidade familiar por separação e mortes, aliada à instabilidade 
econômica estrutural e ao fato de que não existem instituições públicas que substituam de 
forma eficaz as funções familiares, as crianças passam a não ser uma responsabilidade 
exclusiva da mãe ou do pai, mas de toda a rede de sociabilidade em que a família está 
envolvida (p.31). 
 
 
Perguntamo-nos: como seria possível produzir uma responsabilização do profissional 

de saúde pela saúde mental das crianças assistidas no sentido de aceitar os encargos 

relacionados a esta demanda? Sarti (2008) considera duas dificuldades em considerar as 

composições familiares concretamente existentes: “em primeiro lugar, a dificuldade de 

romper com o modelo idealizado e naturalizado acerca dessa instituição e, além disso, a 

dificuldade de nos estranharmos em relação às nossas próprias referências” (p.26). Assim, o 

trabalho com as famílias necessita de uma mudança na própria concepção de família. Torna-

se importante considerar a singularidade de cada família através de um acolhimento 

qualificado, no sentido de levar em conta suas especificidades. 

Dentro dos referenciais sociais e culturais de nossa época e de nossa sociedade, cada 

família terá uma versão de sua história, a qual dá significado à experiência vivida. Ou seja, a 

abordagem da família, inclusive no acompanhamento de problemas de saúde mental infantil, 

requer a abertura para uma escuta a fim de localizar os pontos de vulnerabilidade, mas 
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também os recursos disponíveis (Sarti, 2008, p. 26). A autora ainda destaca que muitas vezes 

as famílias têm consciência de que são intituladas “ignorantes”, impossibilitando sua inclusão 

no diálogo com os profissionais: “a tendência à desqualificação do outro será tanto mais forte 

quanto mais a família assistida pertencer aos estratos mais baixos da hierarquia, reproduzindo 

os mecanismos que instituem a desigualdade social” (p.34-35). 

Em grande parte das entrevistas, a saúde mental infantil é concebida nos termos de 

uma doença ou de um problema de comportamento que a criança apresenta, cuja influência do 

contexto familiar é primordial. A falta de estímulo na escrita e na leitura é mencionada como 

um dos fatores relacionados aos problemas de saúde mental infantil, muitas vezes em 

decorrência do analfabetismo da mãe. A “agitação” da criança e outros sintomas são devidos 

ao reflexo dos problemas da família na criança: “na atenção primária, você vê muitos casos 

de famílias desajustadas, né? E isso reflete na criança. Muitas vezes, nem é a criança que 

está doente. São os pais, né? [risos] Se desse pra tratar...” (M12). 

Por considerarem que a criança é um reflexo de sua família, espera-se que certas 

crianças, por pertencerem a uma família “desestruturada”, desenvolvam inegavelmente certas 

doenças, certos sintomas e certos comportamentos típicos, relação que é estabelecida de 

forma determinística:  

 

Algumas crianças aqui até têm um ambiente familiar assim... Conturbado. Até... Só 
que a criança ainda não manifestou nenhum sintoma, ainda, assim, da saúde... 
Mental. Né? Tipo, ela ainda não... Está tranquilinha, ainda. Mas é uma criança que 
tem tudo pra desenvolver. (M3) 

 
 

A família é elencada repetidamente como a principal responsável pelos problemas 

desencadeados no desenvolvimento da criança. Esta apresenta condutas consideradas 

inadequadas, como: os pais não conseguem orientar os seus filhos; pais e filhos não dialogam; 

os pais não conseguem estabelecer uma rotina adequada; a mãe é passiva diante da violência 

sofrida e a criança é exposta a essa violência; o pai é ausente como figura efetiva; o lugar do 

pai na família deveria ser um modelo, mas há uma ausência; as mães supervalorizam as 

queixas das crianças; a mãe não se preocupa com a alimentação ocasionando distúrbio 

alimentar infantil; o cuidado materno-infantil é problemático. Com isso, acreditam que os pais 

precisam empreender um conjunto de mudanças:  
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Mãe que fuma, pai que fuma, sabe? Meninos com bronquite, com chieira, com tosse 
crônica... “Tem cigarro? Ah, nós temos que parar de fumar. Enquanto tiver esse 
cigarro esse menino não vai parar de tossir. Vai chiar.” (M17) 

 
Então esse direcionamento errado dessa inteligência dessa criança... (M15) 

 
Eu acho que é desajuste familiar... Porque a família, nessa região aqui, tem muitas 
pessoas que frequentam o posto que o pai é usuário, que o pai está preso... A mãe 
deixa as crianças com a avó... Eu acho que tem muitos casos aqui assim... [pausa] 
Que frequentam o posto, o pessoal do posto. Eu acho que é isso. Desajuste familiar. 
(M16) 

 
 

Em quase todas as entrevistas, entende-se que os problemas de saúde mental infantil 

têm origem social, educacional, cultural; no entanto, é a estrutura familiar sua origem 

fundamental. Na concepção dos entrevistados, a doença tem como origem o contexto no qual 

a criança está inserida. Esse contexto não é considerado adequado para o desenvolvimento 

neurológico, emocional, social e motor esperado para a criança, um prognóstico para o 

surgimento de alguma doença com os seus respectivos sintomas:  

 

Então, pra ela ter essa saúde mental, esse ambiente tem que ser saudável. E se ela 
está em um ambiente familiar que não é isso, infelizmente, é muito comum, vai 
interferir. Essa criança vai ter problemas. Então pra mim é assim. Tirando aqueles 
casos em que a criança tem um problema mental orgânico inerente a ela mesma, tem 
esses outros casos de crianças que mentalmente poderiam ser saudáveis, mas não são 
porque o ambiente não é propício, não ajuda. (M12)  
 
Então se ela está bem amparada, ela tem uma família que vai amparar o seu 
crescimento e... Suprir o que ela necessita, né? Afetivamente e de cuidados, essa 
criança não vai ter problema, né? Então, quando a criança já passa a ter problema, 
daí ela já vai para as especialidades. A neurologia, a psicologia, tenta ajudar um 
pouco. (M5) 
 

 

Como a doença mental está diretamente associada à estrutura familiar e à situação 

social em que vivem, para tais entrevistados as crianças inseridas nesse meio irão desenvolver 

algum problema de saúde mental. Na verdade, a frase também pode ser lida de outra forma: 

como essa criança não é protegida, por ser pobre, ela terá algum déficit. A doença ou 

problema mental são vistos como algo inevitável: se alguns sintomas ainda não apareceram, 

tem-se a certeza que eles vão surgir em algum momento. Conforme um entrevistado:  
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Se você pensar que até os três anos de idade a criança forma quase todos os 
neurônios que ela vai usar o resto da vida, né? Então se ela não for bem alimentada, 
no mínimo ela vai ter déficit... Então uma alimentação é uma garantia de saúde 
mental saudável. (M9) 

  
 

Asbahr e Lopes (2006) discutem, em uma pesquisa realizada com professores e 

alunos, questões relacionadas ao processo educativo, destacando o fracasso escolar. Uma das 

conclusões das autoras é que o fracasso escolar é atribuído a causas culturais, relação que 

também podemos observar nos relatos dos médicos entrevistados: “porque educação você 

começa em casa... Se você não começar em casa você não vai ter em lugar nenhum. E aí tem 

outros agravantes que eu vejo hoje em dia... A questão de droga, alcoolismo” (M8). 

 A teoria da carência cultural, elaborada nos EUA em meados dos anos 1960, teve 

como intuito responder sobre o porquê dos negros e latinos não conseguirem os melhores 

lugares na sociedade e não alcançarem o mesmo nível de escolaridade dos brancos. A resposta 

a esse questionamento foi a relação direta com o ambiente de origem, que não era considerado 

suficiente para o desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, era fonte de 

deficiências físicas e psíquicas (Asbahr & Lopes, 2006). A atualidade dos pressupostos desta 

teoria apresenta-se na fala de alguns dos entrevistados: 

 

Mas aqui eu acho que é mais que a população é bem carente. Tem muito problema 
com droga. Muito usuário de droga, às vezes dentro da família... Muitos escondem, 
mas às vezes já chegam e falam: o pai dela é drogadicto.  Então, muitas vezes, a gente 
sabe que é. Então acho que isso afeta bastante... (M13) 

  
 

Patto (1992) ressalta que, nesta teoria, era esperado que as crianças pertencentes às 

minorias raciais não tivessem um bom rendimento escolar e pessoal, pois o seu ambiente 

familiar e a vizinhança coibiriam ou limitariam o desenvolvimento de habilidades e 

capacidades importantes para seu desenvolvimento. A autora considera que um dos pontos 

críticos dessa teoria é referente ao modo como é concebido o “ambiente”: 

 

Definem “ambiente” de maneira naturalista, a-histórica, não levando em conta as 
relações de produção e as questões do poder e da ideologia e, nessa medida, deixam espaço 
para a penetração da Ciência pelo senso-comum, pelo que parece ser, pelos preconceitos e 
estereótipos sociais relativos a pobres e não-brancos (p. 109).  
 
 
Asbahr e Lopes (2006) citam um texto produzido pelo Departamento Estadunidense 

de Saúde, Educação e Bem-Estar (United States Department of Health, Education and 
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Welfare), de 1968, que aborda as consequências severas de um ambiente familiar 

desfavorável: formação de crianças incapazes, com conhecimentos inadequados, padrões de 

aprendizagem deficitários, e um “desuso de estruturas neurais” no adulto.  

É importante discutirmos que esse estereótipo da família pobre como espaço que gera 

múltiplas carências ignora sua origem social e histórica, e os papéis atribuídos a tais famílias 

em uma sociedade que divide os indivíduos em classes. Impõe-se a estas famílias, e a toda a 

sociedade, o ideal de pertencimento à burguesia e a adesão aos seus respectivos valores. Com 

isso, um “movimento de universalização do particular constrói abstrações. Existe a Família, 

nos moldes da qual todos devem viver, representação ideológica a serviço da dominação” 

(Asbahr & Lopes, 2006, p.66). 

Patto (1992) contextualiza que essa representação pejorativa dos pobres, produzida no 

lugar social da classe dominante e em concordância com os seus interesses, foi amparada pela 

Psicologia, havendo dentre suas teorias pontos em comum com a teoria da carência cultural. 

A Psicologia, assim, seria responsável por reforçar que “o ambiente familiar na pobreza é 

deficiente de estímulos sensoriais, de interesse dos adultos pelo destino das crianças, num 

visível desconhecimento da complexidade e das nuances da vida que se desenrola nas casas 

dos bairros mais pobres” (p.111). 

A autora ainda discute que a afirmação da patologia generalizada das crianças pobres, 

assim como a patologização de suas dificuldades escolares, desencadeia um conjunto de 

consequências, tais como: 

 

Dispensa a escola de sua responsabilidade; induz a uma concepção simplificadora do 
aparato psíquico dos pobres, visto com menos complexo do que o de outras classes sociais. 
(Em nome desta concepção, muitas vezes as crianças são submetidas na escola a práticas 
humilhantes, sob a alegação dos professores de que elas “não percebem”, “não sentem” as 
agressões); justifica a busca de remédios mais simples e baratos para suas dificuldades 
emocionais. (p.112) 
 
 
A inevitabilidade dos problemas de SMI pode ser analisada por outro aspecto quando 

notamos que são concebidos por alguns entrevistados como algo hereditário: “parece que são 

coisas que vão seguindo gerações... Então... Se você pegar esse pai alcoólatra, 

provavelmente tem algo atrás... Então eu acho que fragilidade é isso... Essa interação” (M8). 

É impossível não identificar aqui uma analogia com a Teoria da Degenerescência de Morel, 

fundada em 1857. Para esta teoria, ocorre uma progressiva degeneração mental conforme 

progride a sucessão geracional a partir de uma sequência natural: “nervosos” seriam 

sucedidos por “neuróticos”, que seriam sucedidos por “psicóticos”, sucedidos 
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consecutivamente por “idiotas e imbecis”, os quais produzirão a extinção da geração. Esta 

teoria ganhou o senso comum, fundamentando o asilamento dos portadores de sofrimento 

mental pela internação, pressupondo uma predisposição genética à periculosidade e ao crime, 

e justificando as teses eugenistas de “purificação racial” (Amarante, 2003). 

Quando são considerados os determinantes e condicionantes dos problemas de saúde 

mental infantil, alguns entrevistados os consideram de modo mais ampliado, levando em 

consideração outros aspectos além da questão familiar como: a influência de outras culturas, o 

papel da mídia na formação da criança (por exemplo, novelas da Rede Globo), as condições 

financeiras, os aspectos políticos, a diferença das regiões do país, os aspectos sociais e 

culturais: 

  

Você tem que se centrar na criança, mas olhar toda... A família, né? Examinar a 
família, também. O contexto. Eu acho que saúde mental infantil é aí. Por aí. E não é 
só remédio, né? A criança tem que ter contato social com outras crianças, né? (M11) 
 
 
Vale notar que, em uma das entrevistas, o médico opina que a nossa cultura, baseada 

no “materialismo do dinheiro” (sic), desencadeia problemas emocionais no individuo, o que o 

leva a acreditar que toda criança os possui. As fontes elencadas pelo entrevistado para estes 

problemas são: crianças que assistem novelas com conteúdo erotizante; cuja mãe vai dormir e 

as deixa vendo televisão; que comem o que quer; que tomam refrigerante o dia inteiro; que 

mamam continuamente. Assim, o que é concebido como problema por M15 não está 

relacionado aos sintomas de uma doença, mas com o que este profissional considera 

importante para o desenvolvimento infantil: “todas as crianças têm problema emocional. 

Sabe por quê? Porque a nossa cultura leva a isso. A nossa cultura atualmente está levando, 

assim... A um materialismo do dinheiro”(M15). 

 

 

5.3 Núcleo 3: “O maior problema está aí, na mãe” 

 

 

Ao considerarem outros aspectos e sujeitos do contexto da “criança problema”, os 

entrevistados saem do foco individual em relação à criança e apontam que o ambiente familiar 

influencia na saúde mental da criança, positiva ou negativamente. Porém, a mãe é tomada 
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como sujeito desencadeador do problema, e algumas vezes, de forma taxativa, como ilustrado 

pela fala a seguir: 

 

Está muito relacionado com a estrutura familiar. Como eu te falei... Depressão da 
mãe, ansiedade... Ela passa isso e, às vezes, não tem consciência do mal [enfatiza] que 
aquilo traz, da consequência que aquilo traz, ou às vezes... Muitas vezes é... É... Se ela 
melhorasse, resolvesse isso, às vezes a criança não... Já resolveria o... Quadro clínico 
da criança, né? (M3) 
 
 
A ideia da mãe como principal responsável pela saúde mental da criança é mencionada 

repetidas vezes pelos entrevistados como desencadeadora do problema e também como 

responsável pela “cura” da criança. Consideram que muitas mães não se preocupam com o 

desenvolvimento dos seus filhos e não cuidam de fatores importantes para esse 

desenvolvimento, como: falta de estímulo em casa para ler e escrever (mãe analfabeta); mãe 

sem diálogo e com comportamento violento (fica “zangada”, dá “tapa na cabeça”); 

desorganização da rotina; carência emocional; problemas no cuidado materno-infantil; 

distúrbio alimentar infantil.  

Contudo, devemos considerar que as condições sociais e econômicas muitas vezes 

levam os indivíduos a lutar pelo imediato, pela sobrevivência, sendo necessário viver somente 

o presente: “as mães de posto de saúde são mães que têm muita pressa em ser atendidas. São 

mães que não se interessam muito pela saúde mental. São mães que não se interessam muito 

pelo futuro da criança” (M15). Outro entrevistado destaca o comportamento da mãe, que é 

entendido como inadequado:  

 

A gente pega muito, por exemplo, o menino que só toma mamadeira e não come... 
Mas, às vezes, também a mãe não faz uma comidinha adequada, né? Não acha que ele 
precisa de almoçar, de jantar, que ele... Ele não come. Dá uma mamadeira. (M17) 
 
 
Scavone (2001) discute que houve e ainda há um ideal de maternidade que é 

impossível de ser concretizado, principalmente por mulheres pobres. A família brasileira foi 

construída a partir dos moldes da família burguesa europeia, na qual a mulher tinha a 

responsabilidade pelo cuidado da casa e dos filhos. Já as mulheres trabalhadoras, necessitando 

ajudar na complementação de renda da família, além do cuidado da casa não possuíam o 

tempo integral para a educação dos filhos e cumprimento das regras higienistas: “eu penso, 

assim, que o nível da população é um nível muito, assim... Só quer trabalhar pra se sustentar 

e não enxerga nada mais além do trabalho pra se sustentar” (M15); “querem ir embora de 
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pressa, querem um atestado... Então o nível de interesse das mães pra saúde mental... Acho 

que é a nossa cultura, né?” (M15). 

Notamos grande influência contemporânea do movimento higienista no que os 

médicos relatam acerca das práticas em saúde mental infantil: os profissionais de saúde 

consideram-se imbuídos de um conhecimento pretensamente inquestionável sobre o que é 

“bom”, a rotina “mais adequada” para a criança, a alimentação “mais saudável”, as condutas 

“mais certas” para o desenvolvimento psicológico da criança. É pensando em uma “receita” 

que deve ser seguida para o desenvolvimento saudável do ser humano que muitas vezes o 

saber da família é desconsiderado, assim como sua composição e os aspectos econômico, 

cultural e social. O seguimento de certas diretrizes pretensamente asseguraria o 

desenvolvimento de uma criança saudável, fisicamente bonita e mentalmente capacitada. Essa 

concepção é ilustrada nos discursos a seguir: 

 
O que eu procuro fazer pela saúde mental é o seguinte: primeiro, você ter uma mente 
você precisa ter um bom cérebro. O bom para o cérebro é uma dieta adequada, um 
lazer adequado, o respeito dentro de casa, o tratamento adequado, não ficar vendo 
televisão. Cuidar desse cérebro, dessa mente, pra criança ir formando conceitos a 
respeito do próprio limite como ser humano. A respeito da individualidade de cada 
um. Ela saber conviver, ter interesse. (M15)  
 
Quando eu percebo, eu perco um tempo a mais na consulta tentando, assim... 
Orientar, tal... De como ela deve agir, tentando educá-la no sentido de que, às vezes, 
aquela ansiedade dela pode estar desencadeando aquilo no menino... Pra ela tentar 
mudar um pouco nesse sentido. (M7) 
 
 
Os higienistas acreditavam que boa parte dos males que assolavam a infância 

poderiam ser vencidos pela boa instrução dos pais e educadores no trato com as crianças. No 

entanto, mais uma vez a explicação naturalizada para os problemas sociais não levava em 

consideração o fato de que: “antes de levar as mãos à torneira para serem lavadas, era preciso 

fazer chegar a água na torneira” (Moura & Boarini, 2012, p. 227). Segundo os entrevistados: 

 

Orientação de higienização... De unha... Higiene alimentar mesmo, higiene de sono. 
Disciplinar o sono. Que a criança tem que dormir um soninho à tarde, né? Até os dois 
anos... Que ela precisa também de dormir cedo pra acordar cedo, né? (M17) 
 
A gente orienta alimentação, cuidados gerais, higiene, a vacina... Isso junto com a 
equipe toda. (M16) 
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Do que toda criança precisa, é uma coisa bem óbvia, né? De cuidados, de 
alimentação e de afetividade, né? Então... De ter um ambiente adequado pra ela 
crescer, né? Não é isso?(M5) 
 
 

 Moura & Boarini (2012) discutem que a mãe, como o movimento higienista pregava, é 

concebida como a responsável por colocar em prática as instruções recebidas enquanto 

caminho a ser seguido pela criança. Contudo, há uma variedade de tipos de mãe (mães donas-

de-casa, mães chefes-de-família, mães “produção independente”, casais igualitários etc.), e, 

com isso, há diversas estratégias de divisão do cuidado da criança (escolas em tempo integral, 

creches públicas, babás, escolinhas especializadas, vizinhas que dão uma olhadinha, crianças 

entregues aos seus próprios cuidados, avós solícitos), sendo impossível não pensarmos em 

uma transformação na maternidade.  

Mesmo diante de tantas transformações, questionamos-nos: por que a maternidade 

ainda é concebida de forma naturalizada, assim como as obrigações e deveres na criação dos 

filhos? Por que na era do discurso de divisão de responsabilidades na criação dos filhos, no 

aumento das mulheres no mercado de trabalho, na formação de diferentes arranjos familiares, 

ainda a mulher é apontada como a grande responsável pelo desenvolvimento adequado ou não 

da criança? Porque a mulher ainda tem que conviver com o dilema do momento de seguir 

uma carreira profissional, pois assumem a maioria das responsabilidades domésticas, 

acumulando vários papéis? Porque em pleno século XXI a mulher apresenta uma vasta 

semelhança com a descrição da mulher do século XIX e do século XX? As falas a seguir 

ilustram a atribuição concedida a mãe: “porque é a mãe que vai dar medicação, a mãe que vai 

seguir as orientações do médico” (M15); “eu acho que o maior problema está aí, na mãe, no 

pai.. Mas o mais importante é a mãe porque está mais próxima, né? Educação dela... Ensinar 

mesmo o básico. Porque às vezes nem o básico mesmo eles sabem (M13). 

No momento em que as mulheres das famílias operárias no século XIX começaram a 

associar, de forma crescente, o trabalho fora do lar e maternidade (leia-se também, como 

trabalho no lar), instaurou-se a lógica da dupla responsabilidade. Esta foi consolidada no 

século XX com o avanço da industrialização e da urbanização, recebendo boa parte das 

análises feministas contemporâneas a designação de “dupla jornada de trabalho” (Scavone, 

2001, p. 49). Contudo, essas mulheres deveriam ser instruídas pelos especialistas quanto à 

educação e cuidado dos seus filhos.  

Observamos nas entrevistas que os profissionais de saúde entendem terem surgido, em 

muitas situações, como os “salvadores” das mães e, consequentemente, da criança. 
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Percebemos que há um desconhecimento da realidade e de informações sobre a vida dessas 

mães: o que fazem, quanto ganham, quais os seus projetos de vida, quais as suas dificuldades. 

Isso pode gerar um distanciamento do médico com essa família, centrando a sua consulta em 

um modelo “queixa-conduta”, não contemplando aspectos sociais, econômicos e culturais. 

Essa discussão pode ser elucidada pelos seguintes trechos: “todo profissional tem que estar 

engajado nisso. Eu procuro despertar a maior parte das mães que eu consigo porque é uma 

questão de despertar, elas estão dormindo... Então eu procuro despertar (M15)”; “As mães, 

geralmente, elas não procuram muito por este motivo... Não procuram justamente porque... 

Porque às vezes, não percebem que aquilo pode ser uma patologia... Se não fosse eu 

questionar e ir atrás, elas não... Manifestariam assim, não” (M7). 

 O termo “paciente”, utilizado corriqueiramente nos serviços de saúde, é discutido por 

Soar Filho (1998), remetendo a ideia de uma passividade que desencadeia uma posição 

hierarquicamente inferior, influenciando muitas vezes no sucesso ou fracasso terapêutico. A 

passividade é destacada pela entrevistada na frase abaixo: 

 

Elas não querem assumir... Eu tenho que ficar falando com elas: “vamos, vamos”... É 
a indiferença... As mães estão com se fossem mortas... É tudo tão simples, não é? 
Quando eu ensino alguma técnica, passo alguma técnica pra mãe, não é nada que eu 
descobri: é coisa boba. Que qualquer um que esteja antenado sabe. (M15) 
 
 

 Soar Filho (1998) discute que o modelo biomédico institui um perfil que o médico 

deve adotar, considerando que estes são os únicos capacitados a resolver os problemas 

apresentados. Com isso, destaca que: 

 

A biomedicina herdou uma solidão da ciência, como única e solitária instituição no 
mundo moderno a produzir verdades confiáveis. O heroísmo passa a ser solitário, uma vez que 
os curadores científicos estariam sozinhos, únicos especialistas sociais a resolverem os 
problemas de saúde das pessoas. E, com isso, alimenta-se a ilusão de uma missão impossível 
de onisciência e onipotência a cobrar dos médicos e de sua tecnologia “dura” poderes e curas 
quase milagrosos para todos os adoecimentos e padecimentos, acirrada com a medicalização 
social (pp.282-283). 
 
 

 Tesser (2007) discute que os conhecimentos biomédicos são considerados, na prática, 

verdades, sendo que o próprio profissional confia nas interpretações que consolidam o seu 

diagnóstico, que embasará o tratamento considerado mais adequado tomando por base o saber 

científico. O indivíduo doente, leigo nesses conhecimentos especializados, por sua vez, 

acredita e confia na versão do médico como verdade absoluta. Neste sentido, o autor destaca 



80 
 

 

que: “a verdade sobre o adoecimento, a cura e os tratamentos têm valor crucial para todos, 

profissionais de saúde e pacientes, embora com conotações e consequência distintas para 

ambos os grupos” (p.466). 

 A mãe, para os entrevistados, responde pelo sucesso ou pelo fracasso das intervenções 

propostas para o seu filho. Esta é responsável por informar ao médico a contrarreferência não 

documentada pelo especialista, fornecendo dados como o diagnóstico e a medicação prescrita. 

Nas entrevistas a mãe é citada no momento de falar sobre as condutas dos casos e quando é 

necessário conversar com o responsável pela criança, orientando sobre limites que deve impor 

e a necessidade de se ter autoridade.  A “contrarreferência oral” é ilustrada nos seguintes 

trechos:  

 

Casualmente, quando a mãe traz, em alguma consulta, ela vai falar que ela esteve no 
neurologista, foi feito isso, foi feito aquilo... (M12) 
 
Eu pergunto... “Como é que foi? Tem três meses? Foi? E aí?” Pro paciente, pra 
mãe... No caso de criança: “Foi? Falou?” E muitas vezes as informações são 
truncadas, faltando pedaços... “Quem é que foi que atendeu você?” “Foi um homem 
lá...” Sabe lá como! “Psicólogo?” “Não, foi um homem lá...” Os retornos são assim. 
Ou, então, quando vem uma receita... Eu ponho lá: fulano lá, receitou isso, dia tal. 
(M4) 
 
 
Mesmo que haja possível atrito com a mãe, os médicos compreendem que é necessário 

orientá-las, pois as mães foram e são pensadas como as grandes responsáveis pelas 

intervenções consideradas adequadas. Para realizá-las, as mães precisam ser auxiliadas pelos 

especialistas e detentores do saber: “Eu não deixo de falar [enfatiza]. Falo firme. Procuro não 

ferir a dignidade da pessoa. Mas falo firme” (M15). 

Desde a amamentação até a inserção da criança na escola, a tarefa da mãe foi sendo 

modelada pelo especialista, pois “a ‘verdade’ das mais novas descobertas ou dos mais 

recentes estudos sobre a relação mãe/filho precisava libertar as mães de seus erros e 

compreensões equivocadas, na execução de sua grandiosa obra educadora”. (Moura & 

Boarini, 2011, p. 229).  

 É indiscutível a ênfase dada à figura da mãe nas políticas públicas que norteiam o 

cuidado da criança, sendo destacada como a principal responsável. Para ilustrar tal afirmação 

apresentaremos dois documentos importantes que dizem respeito à saúde da criança. Nestes 

documentos, a palavra “pai” apareceu apenas duas vezes, sendo, de fato, seguida da referência 

à mãe. Na seção “Linhas de cuidado da Atenção Integral da Saúde da Criança e Redução da 
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Mortalidade Infantil”, da “Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e 

Redução da Mortalidade Infantil” (Brasil, 2004), podemos observar em alguns trechos o 

destaque que é dado à mãe:  

 

Deve-se recomendar às mães que não introduzam o açúcar na dieta das crianças 
(mamadeiras, chás, sucos, etc.) (p. 30) 
 

Identificar a forma como a mãe planeja alimentar o filho até os 2 anos de idade ou 
mais (p. 66)  
 

A equipe de cuidados deve estar atenta para ouvir a mãe ou seus familiares, evitando 
julgar o que por acaso esteja sendo feito de errado, devendo elogiar o que estiver sendo feito 
certo e sugerir formas de corrigir o errado, sem dar ordens (p.23).  
 

  
Outro documento, denominado “Atenção à Saúde da Criança” (Minas Gerais, 2004) 

apresenta diretrizes e recomendações para a realização de ações de assistência e cuidado para 

com a criança do Estado de Minas Gerais pelos profissionais de saúde. Aqui, também é 

possível notar o destaque da mãe como a principal responsável pela saúde da criança: 

“perguntar à mãe/acompanhante sobre o estado da criança” (p.26); “orientar para que a 

mãe/acompanhante possa identificar os sinais de perigo e, na presença destes, procurar a 

UBS” (p.26); “verificar se a mãe/acompanhante compreendeu as orientações” (p.26); 

“parabenizar a mãe pelo crescimento satisfatório da criança” (p.33); “orientar a mãe sobre a 

estimulação do filho” (p.37); “estimular a mãe a tocar na criança ou colocá-la no colo” (p.38). 

 Podemos perceber que a mãe aparece nas entrevistas, na literatura e nas políticas 

públicas como fundamental para o desenvolvimento adequado da criança, porém essa mãe é 

negligenciada quanto às suas demandas. Paradoxalmente, tais demandas são nitidamente 

compreendidas pelos médicos, porém estes não se sentem responsáveis por elas, não 

realizando intervenções relacionadas ao que perceberam. Alguns profissionais até sinalizam o 

que precisaria ser feito para esta mãe, porém não operacionalizam essas intervenções. 

Questionamo-nos: qual o comprometimento que esses profissionais estão tendo com a 

demanda diagnosticada? O que está por trás dessa dificuldade em trabalhar com uma demanda 

já reconhecida? Problemas com a gestão? Limitação na formação profissional? Agendas 

cheias com pessoas portadoras de doenças crônicas? Falta de recursos humanos? Os seguintes 

discursos são ilustrativos: 

 

Tem várias, várias mães que levam seus filhos toda semana. Às vezes busca no centro 
de saúde alguma coisa que está faltando. Não é nem remédio, não é nada não, mas a 
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gente vê que está a procura de alguma ajuda de alguma coisa que as vezes não 
consegue em outro lugar e tenta no posto de saúde. Às vezes até um pouco de atenção 
mesmo, né? Às vezes... “Eu acho que ela não tem nada não, mas eu trouxe pra dar 
uma olhadinha.” Então às vezes só de você conversar um pouquinho já ajuda. (M13) 
 
Eu acho que essas mães deveriam ter uma ocupação pra desviar a atenção delas em 
outras coisas. Abrir mais a mente, ter estudo. Entendeu? Porque as mulheres que 
estão aqui, quando não estão com a criança na mão, estão com ele na barriga. Não 
faz planejamento familiar, é só querer ter filho pra poder ter bolsa-família. Entendeu? 
Mas não... Não tem uma educação, não almejam uma coisa, um futuro. (M11) 
 
 
Em algumas entrevistas, os médicos relatam que as maiores dificuldades estão 

relacionadas com a mãe. Mencionam que as mães têm “dificuldades” tais como: escutar e 

aceitar certas orientações; ter confiança no trabalho desenvolvido e nas intervenções 

indicadas; relatar a contrarreferência; serem convencidas do parecer que considera adequado. 

Além disso, os médicos relatam atritos na relação com as mães por causa do que entendem ser 

um comportamento ofensivo, descritos nos trechos a seguir: “’O que é que o médico está 

fazendo aqui? Ele tem que olhar meu filho!’ Todo mês tem isso. Alguma mãe sai com a cara 

fechada” (M11); “convencer a mãe. [pausa longa] Convencer... [pausa longa] Isso é a maior 

dificuldade. Por mais que você passa conhecimento, tranquilidade, a mãe sempre fica com 

um pé atrás (M11). 

No método de análise é fundamental considerar o discurso do médico analisando o 

dito e o não dito. Sobre a figura do pai, portanto, teremos que discutir sobre o não dito, pois o 

pai sequer é mencionado, aparecendo de forma periférica em três entrevistas. Questionamos: 

por que o pai não apareceu nas entrevistas, se estamos em uma época em que teoricamente há 

uma maior divisão entre pai e mãe no processo de educação e criação dos filhos? Por que há 

uma ausência do pai como figura efetiva? Seria em decorrência desse novo papel do pai ainda 

estar em processo de construção? É importante discutirmos qual o lugar do pai na família no 

século XXI. Conforme o entrevistado: “então o filho já começa a atuar. A agir de forma 

agressiva com a mãe, né? Ele repete o que o pai faz (M8)”.  

É possível notar que a participação do homem no espaço familiar, conforme se pode 

depreender do discurso dos entrevistados, ainda é distante no que se refere à divisão 

igualitária de responsabilidades. Ainda é presente tanto no imaginário como na realidade o 

modelo de pai tradicional, que tem como função prover a família e ser a referência de 

autoridade para os filhos. Isso é ilustrado no trecho a seguir:  
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Então eu explico muito pra mãe: “escuta: se você não precisa desse dinheiro pra você 
comer, se você tem um marido que providencia pra você uma casa, paga a sua conta 
de água e luz e põe comida na sua casa... Esses primeiros dois anos do seu filho são 
fundamentais no aspecto psicológico, desenvolvimento motor... você precisa ficar com 
ele” (M15). 
 
 
Freitas et al (2009) analisaram os discursos dos pais que consideravam ter 

responsabilidades associadas à paternidade. Foi predominante nos depoimentos o discurso da 

paternidade como encargo social que legitima o homem na qualidade de provedor, referencial 

de pai chefe de família, incorporado ainda na infância quando os meninos aprendem que cabe 

a eles tomar decisões sem demonstrar fraquezas.  

Mesmo com as mudanças que vêm sendo observadas nas composições familiares, é 

possível notarmos que há um predomínio do modelo patriarcal. O homem continua sendo 

considerado e se considerando como detentor do papel de provedor, contradizendo a 

necessidade de divisão de responsabilidades e ao próprio princípio da importância da 

aproximação física e emocional na educação e formação dos filhos. Freitas et al (2009) 

concluem que “entre os papéis sociais de gênero, que acompanham mulheres e homens em 

todas as fases do seu ciclo vital, persistem os do modelo tradicional orientando o trabalho 

masculino para a produção e o feminino para a reprodução biológica” (p.90). Nas palavras de 

M1: “ela não sai fora do marido, porque não tem financeiramente condição, sabe?” 

Podemos pensar que, como a maioria dos entrevistados apresentaram uma concepção 

tradicional de pai como provedor da família, e da mãe como a responsável principal pelo 

cuidado e saúde da criança, esse pode ter sido um dos motivos para o pai não ter comparecido 

no discurso dos médicos, em uma entrevista que visava discutir sobre a saúde da criança. 

 

 

5.4 Núcleo 4: “Todo mundo quer que as pílulas coloridas resolvam um problema” 

 

 

O assunto sobre medicação de crianças, de modo geral, foi algo pouco mencionado 

pelos entrevistados. Isso nos levou a questionar se é uma intervenção pouco usual ou se houve 

uma censura na fala dos mesmos, por julgarem que não seria uma conduta considerada 

adequada pela entrevistadora, ou se havia um entendimento implícito de que esta não seria 

uma interlocutora para a questão. Em algumas entrevistas essa intervenção é concebida como 

responsabilidade da mãe ou de outro médico.  



84 
 

 

Os casos referentes à saúde mental infantil originam-se para os médicos a partir de: 

encaminhamentos da escola; observação dos médicos de certos “sinais” apresentados em 

consultas solicitadas por outra queixa; relato da mãe, durante a consulta, sobre alguns 

comportamentos da criança. 

Os entrevistados relatam que a demanda da família/mãe é por medicação e 

especialistas. Mencionam que a “demanda já chega pronta”, sendo que as mães vão à consulta 

já com a expectativa de conseguir um encaminhamento para o neurologista, assim como a 

solicitação de exames: tomografia, raio-x. Contudo, a demanda para exames parece ser mais 

controlada pelos médicos, como relatado por um dos entrevistados a seguir:  

 

Qualquer dor de cabeça que a criança relata, a mãe já acha que já tem que ir pra o 
neurologista... Fazer tomografia...  Fazer um raio-x... Aí a gente freia, "não, não é 
assim, não. A gente vai dar um remédio pra ela, vai esperar” (M11) 
 
 
O estudo sugere que há uma crença entre os médicos que os pacientes não confiam na 

capacidade do clinico geral, e que a demanda por especialistas deve-se à crença de que estes 

irão resolver o problema. Um dos entrevistados mencionou que a maior dificuldade é 

convencer a mãe sobre o parecer que consideram adequados. Os médicos das USF ressaltam a 

não valorização pelos colegas e pelos próprios usuários: 

 

Convencer a mãe. [pausa longa] Convencer. [pausa longa] Isso é a maior 
dificuldade. Por mais que você passa conhecimento, tranquilidade, a mãe sempre fica 
com um pé atrás. (M11) 
 
 
Em várias entrevistas, foi relatado sobre a solicitação de medicação para demanda 

referente à saúde mental infantil. Essa solicitação é atribuída à mãe, sendo possível observar 

em algumas entrevistas que essa solicitação de medicação, até mesmo por antibióticos, é 

atendida pelos médicos. O mesmo ocorre com a demanda para a realização de exames. Não há 

um questionamento sobre essa demanda e as intervenções subsequentes. Uma questão a ser 

colocada é se fornecendo esse remédio o profissional está suprindo a necessidade da criança, 

da mãe ou de si próprio? As frases a seguir ilustram a demanda da mãe por medicação:  

 

O problema é na mãe. Ela vem toda semana pedir calmante pra menina. Aí eu explico 
pra ela. A menina é muito inteligente, uma menina esperta. (M13) 
Te induzindo a... Que você receite antibiótico pra ela. Amoxicilina. Entendeu? É o que 
a mãe gosta. E tem hora que acaba que você dá mesmo pra você ficar livre daquilo. 
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Aí, ela já induz a gente a... "O que você acha do ultrassom?" Aí, acaba que a gente 
pede o ultrassom pra mãe diminuir a ansiedade. (M11) 
 
 

Tesser (2006) considera que há uma conexão duvidosa entre o “combate de sintomas” 

com o saber médico, pois: 

 

Ela se dá pelo dever ético de sedar e aliviar o sofrimento, como regra geral e arremedo 
de doutrina médica. No entanto, isso se confunde com o comodismo profissional e com a 
impotência do saber biomédico ao se defrontar com queixas e sofrimentos não-enquadráveis 
na grade nosológica (p.354). 
 
 

 O autor ainda ressalta que quando o médico não consegue elaborar com sentido ou 

realizar interpretações satisfatórias para o adoecimento e queixas, permanece com 

diagnósticos descritivos, tendo que recorrer a um conhecimento com noções vagas de 

somatizações, distúrbios funcionais e/ou psicológicos, havendo uma limitação do saber da 

biomedicina neste campo. Os sintomas são possivelmente, definidos devido ao que o paciente 

relata, sendo este considerado como: “válvula de escape da inibição de sintomas, altamente 

medicalizante e de apelo quase irresistível” (p.354). Lesser (2006) conclui que mesmo quando 

obtém um diagnóstico, muitas vezes, a intervenção fica limitada ao combate dos sintomas.  

 

Neurologista, também, o que ele vai fazer, às vezes, é receitar uma medicação ali, pro 
menino concentrar mais e tudo, mas que, às vezes, não é o problema. Pensa pra você 
ver se isso aí resolveu algum problema do menino? Resolveu? Não resolveu. Fica 
nesse negócio, né? Então tinha que ter uma equipe, né? Multidisciplinar. (M17) 
 
 

  Um dos pontos importantes que Lesser (2006) discute sobre o impacto da 

medicalização no indivíduo é a respeito da sua autonomia, ou melhor, dizer, da sua não 

autonomia, pois muitas vezes a atuação do profissional não contribui para a reconstrução da 

ação autônoma.  

É notável a culpabilização da família/mãe por não resolver os problemas dos filhos, 

mas por transferir essa responsabilidade para a escola e psicólogos. Consideram que a falta de 

envolvimento e de responsabilidade da família com as crianças se deve à priorização do 

trabalho. Uma das entrevistadas relatou que:  

 

Por não saber resolver o problema da criança, joga isso na mão do médico, na mão 
da professora, do psicólogo... Ela também não se envolve de uma maneira, assim... 
É... De uma maneira efetiva, sabe? De responsabilidade? Eu acho que é isso. (M11) 
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Contudo é importante discutirmos que a família necessita de um suporte, pois sozinha 

não consegue contemplar todas as necessidades da criança. Essa rede como é relatado por 

alguns autores é composta por recursos da comunidade, membros familiares, das organizações 

sociais e do estado. Podemos elencar o serviço de saúde como peça fundamental para 

desenvolver ações que contemple a integralidade do sujeito, incluindo a família como co-

responsável pela atenção à saúde da criança. 

As famílias cada vez mais estão sendo reconhecidas pelos serviços de saúde na 

participação de atividades de proteção, como peça importante na rede social de apoio. 

Contudo, Alexandre et al(2012) alerta que é necessário reconhecer as condições de saúde das 

famílias, os espaços de vida e cuidado, assim como os recursos disponíveis que auxiliam na 

prática de cuidado integral à saúde da criança. 

Com isso, Alexandre et al (2012) afirma que: “é preciso reconhecer as condições de 

saúde das famílias, os espaços de vida e cuidado e os recursos disponíveis que contribuem 

para a prática de cuidado integral à saúde da criança” (p.273).  

Para os médicos, a família considera que a medicalização surge com uma conotação de 

milagre, curando as crianças da “doença de cabeça” (M2), tendo a expectativa de que a 

criança perfeita irá aparecer e permanecerá. Entretanto, é importante considerarmos que lidar 

com problemas de saúde mental não é algo fácil para as famílias. Requer condições que esta, 

muitas vezes, não possui e as instituições ao seu redor exigem que deem conta da situação de 

forma efetiva. Além disso, há resistência de algumas famílias em realizar acompanhamento 

com psicólogo em função dos riscos de estigmatização. Mas como conseguir conciliar essa 

demanda com um dia-a-dia que é consumido pelo trabalho e pelo cansaço, restando um tempo 

insignificante para “conviver” com as crianças? A expectativa da medicação é ilustrada pelo 

trecho a seguir: 

 

Quer dizer, a escola está falhando. A igreja está falhando. A família já falhou... 
Então... [risos] Como é que vai ficar? A escola não consegue resolver, as pílulas 
coloridas não vão resolver esse problema, também, né?  Podem tentar atenuar um 
pouquinho... Mas eles querem é isso, né? A professora que. A mãe quer, né? Todo 
mundo quer que as pílulas coloridas resolvam um problema que não é resolvido lá. 
(M6) 

 
 
 Os adultos rodeados por um dia que é preenchido por compromissos do trabalho 

acabam negligenciando o tempo com os seus filhos, com isso as crianças recebem influência 
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de um instrumento que reforça o individualismo e o consumismo, a tv. Ou seja: “a formação 

da subjetividade da criança vem pautada pelo individualismo, numa relação pouco 

consolidada, em que o consumismo e a produtividade imperam em prol do desejo capitalista 

de obter e produzir, construindo com isso uma forma de existir” (p.72). Alguns entrevistados 

discutem sobre a influência da TV na rotina da criança:  

 

Hoje em dia a gente vê muito isso, criança que vai ficando... A mãe quer ver novela e 
a criança vai ficando ali, sabe? No agito, no coiso... E aí, vai vê, é dez horas da noite 
e a criança não dormiu ainda. (M17) 
 
A questão da sexualidade... A gente fala o tempo inteiro em lutar contra a 
pornografia, contra a pedofilia. Mas a gente vê nas novelas o tempo inteiro isso e a 
novela quer queira quer não, ela entra muita mais na casa da das pessoas do que 
agente. (M8) 
 
 
Como ressalta Luengo (2010) vivemos em uma “sociedade hiperativa”, e que muitas 

das nossas crianças possuem uma rotina diária intensa. Há uma mudança no ritmo da 

sociedade e consequente afeta a vida das crianças.   

 

É possível ver a “olho nu” que nos últimos anos a sociedade mudou e, por 
consequência, as crianças também mudaram. Fazem parte de um mundo globalizado, 
consumista, no qual as brincadeiras de rua deram lugar aos computadores e aos jogos 
eletrônicos e solitários, que, embora também possam estimular o sistema cognitivo da criança, 
“roubam” a oportunidade de socializar e gastar a energia física além da mental. Estamos diante 
de uma era da infância cyber (p.71). 
 

 

 A medicalização surge com intuito de simplificar e reduzir os fatos, apresentando um 

modo rápido e milagroso para resolver as “mazelas sociais”, controlando a situação de forma 

más fácil não necessitando refletir sobre as questões. A partir dessa concepção o indivíduo é 

concebido como um organismo somente biológico, ignorando-o como um ser que faz parte de 

um coletivo, participando de uma sociedade que influencia na formação da sua subjetividade. 

(Luengo, 2010).  

Alguns entrevistados relataram que não concordam com o fluxo dos encaminhamentos 

e com a medicalização, pois consideram que seja importante trabalhar com a família e que 

esta necessita de um suporte psicológico. Ainda assim, tais entrevistados propõem como única 

intervenção o mero encaminhamento para o especialista, cabendo à família fazer o relato 

sobre a consulta efetuada. 
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Eu não quero ter essa responsabilidade de continuar um tratamento que eu não 
concordo. De qualquer jeito, eu não concordo pra prescrever isso, né? Mas já que é 
um especialista que prescreveu, eu continuo a prescrever porque o acesso lá é difícil, 
né? (M7) 
 
O problema que eu vejo é muito mais de estrutura familiar do que da própria criança, 
parece uma coisa assim... Não é uma coisa dela é uma coisa ali...a causa... Parece 
que tá na estrutura da família.. Eu acho que tinha que ter... eu penso que tinha que ter 
um...pra solucionar..tinha que trabalhar com a família né? Psicoterapia familiar lá... 
Eu acho que seria o caminho né?! (M10) 

 
 

Constatamos que nos relatos sobre prescrição de medicamentos para os casos de SMI 

não há um envolvimento direto do médico entrevistado. Ora é relatado que essa criança já 

chega medicada, ora transcrevem-se receitas para que a medicação possa ser retirada na 

farmácia do SUS, ora as receitas são renovadas pela dificuldade do retorno e a necessidade do 

uso da medicação. Em nenhum momento foram relatadas prescrições realizadas pelo médico 

da equipe de Saúde da Família ou pelo pediatra. Em suma, a maior parte dos médicos 

entrevistados descreve que sua conduta é pautada pelas transcrições de receitas e averiguação 

dos retornos aos especialistas. Podemos pensar que essa conduta acontece em decorrência da 

falta ou limitação na formação quanto ao uso de psicofármacos em crianças, propiciando que 

o profissional tenha dificuldades em discriminar se o caso em questão necessita ou não de 

intervenção medicamentosa. Os trechos a seguir ilustram o comportamento dos médicos 

diante das prescrições:  

 

Renovo. Que também não justifica ir lá só pra pegar a receita, né? Então, 
normalmente, eles vêm e eu, realmente, faço. (M12) 
 
Eu acabo renovando. Pela dificuldade de marcar e principalmente de crianças que 
tem convulsão que não pode ficar sem medicamento e como eu sei a dificuldade que é 
eu acabo renovando. Mas, aí quando vem muitas vezes eu falo: “não agora tá na hora 
de você voltar lá, marcar de novo com o neurologista.” Que se deixar também eles 
procuram só o mais fácil. (M13) 
 
 

 A ciência médica vem abordando, historicamente, as questões sociais a partir de uma 

olhar próprio, o que propicia uma mudança na abordagem, que desencadeia equívocos com 

relação à dicotomia normal-patológico. Com isso: “o ato de patologizar atinge o indivíduo 

que se manifesta fora dos padrões considerados normais” (Luengo, 2010, p.64).  

 Tesser (2006) contempla que a interação entre profissionais de saúde e usuários 

doentes está em continua tensão, com origens diversas, apresentando como resultado geral 



89 
 

 

uma medicalização do social. Devido aos aspectos culturais, a gestão dos serviços e da 

“(de)formação” dos profissionais médicos, o conhecimento e as tecnologias na biomedicina, 

referente ao seu funcionamento e ao seu uso, tencionam a interação médico-“doente” 

desencadeando na medicalização.  

 

As crianças voltam medicadas...E aí agente tem as vezes é alguns embates... porque 
por exemplo eu sou alopata. Eu nunca fiz homeopatia e aí a gente tem colegas que 
trabalham com homeopatia outros que trabalham com alopatia. Às vezes se vem uma 
medicação alopata eu posso olhar e falar essa eu concordo e essa eu discordo e 
porque... Quando vem com medicação homeopática aí eu não tenho como.(M8) 
 
 
A maior parte dos médicos sinalizou certa limitação na adoção de uma abordagem 

apropriada, durante os atendimentos, quando se deparam com a demanda psicológica.  

Destacamos que mesmo quando ocorre um encaminhamento para os especialistas, há um 

questionamento quanto à qualidade e resolubilidade dessa intervenção. Observamos esse 

questionamento na frase a seguir:  

 

A assistência ainda é muito precária, né? Que ele... Ela tem o psicólogo, mas... Você... 
“Tá resolvendo? Não tá resolvendo?” Então, eu... Eu mantive a medicação, eu 
reencaminhei pro neurologista... Eu conversei com ele, sabe? Bastante. Mas foi só. 
Sabe? Mas não tive intervenção mais que isso, não. (M1) 
 
 
Em várias entrevistas, os médicos justificam que os encaminhamentos são solicitados 

pela família ou escola, já existindo uma demanda por especialista quando a criança chega ao 

consultório. Houve poucos relatos de outras intervenções realizadas pelo próprio médico 

como: orientação na própria consulta, discussão dos casos junto ao Conselho Tutelar, escola, 

creches, parceria com projetos sociais, dentre outros. A fala de um entrevistado é 

representativa das condutas adotadas nos casos que envolvem queixas psicológicas: 

 

O núcleo familiar é importante. E como você vê que muitas vezes está tão 
desagregado, tão desajustado, tão... Que se você só trabalha a criança não vai ser o 
pro... A solução. Você tem que trabalhar todo o conjunto. É aí que está o 
problema.(M12) 
 
Conselho Tutelar chegar, né? Mas com... Porque às vezes a gente sabe que não é bem 
assim. Você aciona um Conselho, mas, assim... Eles ficam, né? Meio... Eu pensei[ em 
acionar] Porém, pela ineficácia da ação, a gente desiste, também. M1 
Eu converso muito com ela, assim... Para não deixar o menino ficar na mesma 
situação. Evitar... Porque ela tem uma criança e tem a filha adulta. Ela vem aqui e 
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chora, chora... Como que eu vou resolver? A menina foi presa. A polícia tá atrás... 
foge... foge de casa. Muito complicado!(M16) 
 
 
Observamos que não há interferência do médico quando discorda da conduta do 

especialista, sobretudo se envolve prescrição de psicotrópicos. Apenas dois entrevistados 

relataram que confrontam as prescrições dos especialistas e com isso acabam apresentando 

uma resistência em realizar encaminhamentos para os neurologistas. Na maior parte das 

entrevistas os médicos relataram que normalmente mantêm o caso com o especialista e muitas 

vezes renovam as receitas prescritas, como descrito a seguir: 

 

Quando essa criança vai pro neurologista que ele volta...se ele voltar com a contra-
referência... aí a gente achar que aquilo ali é valido a gente mantém, mas se não...aí a 
gente não mexe... aí agente mantém ele com neurologista...você entendeu? Porque se 
não tem uma contra-referencia não tem como argumentar. Porque não existe um 
diálogo entre especialidade com a atenção primária. Eles acham que eles são a 
palavra final. (M9) 
 
Eu acabo renovando. Pela dificuldade de marcar e principalmente de crianças que 
tem convulsão que não pode ficar sem medicamento e como eu sei a dificuldade que é 
eu acabo renovando. Mas, aí quando vem muitas vezes eu falo: “não agora tá na hora 
de você voltar lá, marcar de novo com o neurologista.” Que se deixar também eles 
procuram só o mais fácil. (M13) 
 
 
Os serviços especializados em saúde mental são considerados específicos para 

crianças com transtornos mentais diagnosticados. Por acreditarem que haja poucos casos de 

crianças com tais diagnósticos na unidade, pois notamos que muitos referem que por 

acreditarem que há poucos casos de transtornos psiquiátricos mais graves, esse contato com 

os especialistas é reduzido. O mesmo é relatado sobre o pouco contato com o psicólogo:  

 

Dessa área que você falou mental ...eu tô me lembrando aqui, quando tem algum 
menino que é mais hiperativo, né! Aparentemente, né! Menino inquieto..por que 
menino hiperativo mesmo TDAH eu acho que o diagnóstico é pouco, né! Mas menino 
que chega aqui... Mexe no aparelho de pressão, mexe aqui... é o que mais vem 
assim...mas normalmente quando vem uns casos assim eu passo por psicóloga...tem 
um psicólogo aqui (M10) 
 
Às vezes a gente conversa um pouquinho, assim. Mas também eu acho que até... 
Poucos casos. Eu acho que tem umas quatro, cinco crianças desde o início, né, em 
abril. Que eu tive esses casos, né? Então a gente conversa um pouquinho, assim, 
mas... Só de leve, né? [risos](M7) 
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O especialista é visto, pela nossa cultura, como o responsável por solucionar o caso 

com uma resposta efetiva. Foi unânime o encaminhamento de casos de crianças com um 

problema emocional para algum especialista, especificamente neurologista e psicólogo. 

Podemos pensar, e alguns entrevistados mencionaram, que o encaminhamento para o 

neurologia ocorre em decorrência da ausência do psiquiatra infantil no município. Muitos 

acreditam que realizam esse encaminhamento de modo consciente, sendo relatado que o 

neurologista é acionado quando algo mais grave e sério aparece, após realizar uma avaliação 

psicológica.  

 

Muitas vezes eu peço uma avaliação psicológica pra ver, né? Pra ver a história, ver 
como é que é isso e tal. Eu solicito, né? Pra ver se... Como é que está ali o conflito e 
tudo. Às vezes a psicóloga fala assim: "olha, não tem nada, eu não achei nada e tal..." 
Muitas vezes pode ser até uma dislexia, né? Mas a gente não tem, aqui, também, 
esses... Como fazer todos os testes pra ver como é que está o grau de coisa... O que a 
gente faz é passar pro neurologista. (M17) 
 
 
Todavia, é possível constatar um paradoxo nos discursos dos médicos entrevistados. 

Ao mesmo tempo em que os especialistas são acionados somente em casos mais restritos, 

devido a uma psicopatologia instalada, há vários relatos de encaminhamentos para 

neurologistas por causa de solicitação da mãe e da escola. Tais solicitações se devem aos 

problemas reconhecidos como de ordem familiar. Portanto, mesmo a demanda não sendo 

orgânica e sim devido ao que se consideram problemas relacionados à “estrutura familiar”, 

realizam encaminhamentos para a neurologia.  

 A crença que questões relacionadas à saúde mental estão diretamente relacionadas 

com transtornos mentais diagnosticados pelo médico, juntamente com a insegurança do 

profissional com as situações que envolvam sofrimento mental, faz-nos pensar se o 

profissional considera que o encaminhamento para um especialista é a única possibilidade de 

intervenção. Em muitos relatos os entrevistados mencionaram não concordar com o fluxo dos 

encaminhamentos, por acreditar que seja necessário envolver a família. Contudo, no final dos 

relatos dos casos não foi proposto uma intervenção com a família e sim o encaminhamento 

para o especialista.  

 

A saúde mental.  E uma vez instalada uma psicopatologia, aí precisa de tratamentos 
com profissionais adequados, né? (M17) 
 
Tem crianças que tem doença de repetição que eu vejo que não tem base física, ai eu 
encaminho muito pra elas e elas resolvem (...) A criança que tá com algum desajuste, 
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já é orientação da Semusa... Eu encaminho para o psicólogo, o psicólogo analisa. Se 
o psicólogo entender, não isso não é comportamento, são bases físicas mesmo... 
ela...ela mesmo me dá um relatório e eu encaminho pro neurologista já certinho. 
(M15) 
 
Casos isolados que estão, assim, precisando muito, a gente encaminha. Com... Eu 
converso, passo o caso pra psicóloga. E aí vai trabalhando, né? Mesmo que ela 
atenda uma vez por semana, mas vai atendendo.(M17) 
 
 

 Luengo (2010) destacou o aumento expressivo do número de crianças que estão 

sujeitas à medicalização por apresentarem comportamentos intitulados desviantes. 

  

Ao passar pelo crivo pré-concebido do que é esperado, desejado e aceito, marginaliza-
se o diferente, vendo-o como algo negativo, que deveria ser combatido e eliminado. Contudo, 
os bons costumes, a moral, as doenças físicas e psíquicas passaram a ser vistos sob uma ótica 
higienista, o que instituiu a rejeição dos indivíduos que destoem dos padrões ditos normais 
(p.60).  
 
 
Collares & Moysés (1992) discutindo sobre a medicalização do processo ensino-

aprendizado destacou que na maioria dos casos de crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem são encaminhadas a serviços de saúde como forma de enfrentamento do 

fracasso escolar. Descreveram que: “na entrevista das 40 professoras, todas afirmam 

encaminhar rotineiramente crianças para consultas na rede de saúde, pública ou privada” 

(p.21). 

 

A psicóloga eu não tenho muito contato, não..quando a..as vezes  a mãe falou assim: 
“a criança tem um problema na escola ou não estou dando conta dessa criança. Eu 
gostaria de pedir um encaminhamento.” Aí eu faço no papel... Aí, geralmente eu não 
tenho um contato com ela, não. Não coincide o meu horário não. (M16) 
 
 
Deste modo a medicalização, por mais que é enfatizado na profissão médica, não se 

limita a ela, mas a todas as áreas da saúde que categoriza sofrimentos e sintomas em 

diagnósticos, apresentando explicações naturalizadas e terapias limitadas perante a 

complexidade dos problemas (Tesser, Neto & Campos, 2010). Uma abordagem neurológica 

dos distúrbios de aprendizagem, com influência significativa dos princípios higienistas, está 

aumentando de modo que um grande número de crianças acabam sendo enquadradas em 

diversas patologias, de acordo com um raciocínio clínico tradicional.   
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Aí você percebe que o problema é a dinâmica familiar, você vai encaminhar para o 
psicólogo. A contrarreferência não é legal. Muitas vezes ela vai encaminhar para o 
neurologista, que eu não concordo [enfatiza]. Sabendo que tem que trabalhar com a 
família. Dar um apoio pra reestruturar um mínimo possível, porque, senão, não 
adianta nada. Vai continuar tudo a mesma... Situação.(M4) 

 

 

5.5 Núcleo 5:“Saúde mental eu mando direto” 

 

 

Os relatos dos entrevistados atestam que a demanda que autoriza o acesso à consulta 

médica, e, ao mesmo tempo, o que leva o indivíduo a procurar a unidade de saúde é o caso 

agudo, ou seja, um episódio de sofrimento que envolve uma “doença” pressuposta, sendo o 

problema orgânico a queixa inicial. Os médicos relatam, em outras palavras, que “a febre é 

que assusta” e a mãe, então, procura a unidade para o atendimento da criança. Assim, a 

criança chega por causa dessa queixa orgânica, e durante a conversa na consulta o médico, 

contando com sua perícia e experiência, percebe que há um problema emocional. No entanto, 

o foco do trabalho continua sendo a doença: 

 

Geralmente, o pessoal vem aqui porque está com febre, vomitando... A criança, 
geralmente, é isso.. “Está com dor de barriga”, “está passando mal”... (M16) 
 
Eu atendo, aqui... Crianças doentes. Aqui, puericultura eu não faço... Puericultura eu 
não faço. Se a criança é sadia... Teste do pezinho é o auxiliar de enfermagem que faz. 
A enfermeira faz puericultura. Se está doente ou alguma coisa, aí eu atendo. Se não 
está doente, criança sadia fica com ela [a enfermeira]. (M10) 
 
 
É possível observarmos uma fragmentação do sujeito em vários níveis: em saudável e 

doente, em corpo e mente, em corpo doente e mente doente, em intervenção para corpo 

doente e intervenção para mente doente, e em um local para se trabalhar com um corpo doente 

e outro para uma mente doente. Imbuídos dessa concepção, os entrevistados relatam que a 

unidade de saúde é responsável por condições cujo tratamento é supostamente viável somente 

pela consideração do aspecto biomédico da clínica geral: infecção, febre, problemas 

respiratórios comuns etc., sendo os problemas mentais e comportamentais responsabilidade 

do neurologista e psicólogo: “aqui fica só com a outra... Parte clínica de... De infecção, de 

amidalite... Parte... Parte de TDAH fica com ele [neurologista]... Ele que suspende 

medicamento, aumenta a dose...” (M10); “aí eu encaminho ela [criança com necessidades 
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educativas especiais]. Quando necessita de um psicólogo, entendeu? Eu encaminho pra ela, 

ou, então, pra o neurologista” (M11). 

Cavalcante, Jorge e Santos (2012) discutem que mesmo na atenção básica, onde 

deveriam ser propostas práticas integrais e interdisciplinares, a atenção em saúde está 

assentada em intervenções fragmentadas através das especialidades, havendo uma 

segmentação do processo de trabalho própria do modelo biomédico. Esse panorama se reflete 

em uma fragmentação do conhecimento, sendo que “cada profissional é responsável por uma 

parte do corpo e mente do indivíduo, característica da formação inicial da maior parte dos 

cursos da área da saúde, desenvolvida mediante disciplinas teóricas e anatomo-patológicas” 

(p.168). Essa fragmentação, que acarreta uma divisão técnica das competências das profissões 

na assistência, desencadeia consequentemente obstáculos para a consolidação da integralidade 

e para a efetivação de uma prática clinica que supere o reducionismo biomédico. As falas 

abaixo são ilustrativas de alguns dos efeitos desta concepção de processo saúde-doença no 

cotidiano da assistência:   

 

A dentista vai na escola... É... Atende as crianças lá, né? Parte odontológica. Aí, 
assim... Alguma dificuldade que a criança está tendo na aprendizagem é comigo... 
Puericultura é com a... Quer dizer, puericultura, eu não... Alguma queixa que a 
professora tem, ela manda por escrito.  Entendeu? Exame de vista, assim... Eles fazem 
lá uma... Tipo uma triagem. Aí, se tiver alguma alteração, encaminha pra o 
oftalmologista. Entendeu? Às vezes, vem com... Com um relatório, lá, da professora, 
falando que a criança precisa de um tratamento... Psicológico. Aí, ela passa por mim 
e aí eu vejo, "não, esse aqui é mais pro neurologista, mesmo". Aí, eu interfiro nessa 
situação. (M11) 

 
Muitas vezes eu faço a parte medicamentosa... E o outro terapeuta, o psicólogo, faz a 
parte de mais... Assim... Acaba ficando pres... Fica assim... São duas mãos mexendo 
na mesma panela, né? Então, às vezes, um atrapalha o outro... Em vez de ajudar, 
atrapalha, né? (M8) 

 
 

Os médicos relatam não realizarem um trabalho de prevenção, em especial o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, pois consideram que este é 

de responsabilidade da enfermeira durante a puericultura. Contraditoriamente, em algumas 

entrevistas é possível notar que os médicos consideram que suas atividades com crianças 

deveriam estar relacionadas com prevenção de doenças e promoção de saúde. Note-se que os 

dois trechos abaixo são extratos das falas do mesmo entrevistado: 

 



95 
 

 

A puericultura mensal é feita pela enfermeira. Comigo é feito a primeira consulta e 
depois a enfermeira faz mensal... E só quando tem alteração que encaminha pra mim. 
Mas, a rotina é feita pela enfermeira. (M13) 

 
Eu acho que a criança que cresce no ambiente ruim, sem carinho, já com violência, 
com certeza não vai ter uma saúde mental boa. Então eu me preocupo muito com essa 
parte...Orientar desde pequeno pra tentar evitar esse... Essa.. Esse tipo de coisa... 
Tentar mostrar pra mãe a importância de estar perto, do carinho... Que eu acho que é 
o principal, né?(M13) 

 
 

Helman (2006), discutindo a interação médico-paciente a partir da antropologia 

médica, lembra que o modelo da medicina moderna é norteado para “a descoberta e a 

quantificação das informações psicoquímicas do paciente e não para fatores menos 

mensuráveis, como os sociais e os emocionais” (p.110). A partir do momento que o fenômeno 

não pode ser quantificado ou constatado por meio de critérios considerados objetivos, como 

as crenças de uma pessoa a respeito das causas de sua doença, esse fenômeno torna-se menos 

real que algo como o nível de pressão sanguínea ou a contagem de glóbulos brancos.  

Foi possível observar, através do relato dos médicos, que os entrevistados consideram 

atender crianças com problemas de saúde mental quando apresentam “desvio de conduta”, 

depressão, distúrbio de comportamento, ou quando as enfermeiras trazem dúvidas durante um 

atendimento de sua responsabilidade. Mencionam que são solicitados somente quando o 

paciente-criança está doente, visto que crianças saudáveis são acompanhadas pela enfermeira. 

Todos os entrevistados, médicos das USF e pediatras dos centros de saúde, relataram que a 

realização das consultas de puericultura são de competência do enfermeiro, e que o trabalho 

do médico é mais de retaguarda, como se fosse um “tutor” dos profissionais de enfermagem, 

ficando responsável por casos agudos.  

 

A puericultura toda ela [é atendida pelo enfermeiro]. Só quando tem algum caso 
especifico que me é passado... Quase toda ela é feita pelo pessoal da enfermagem, tá? 
O acompanhamento, quando ela tem dúvida, ela passa pra mim (...) É quando existe 
algum desvio, quando existe alguma dúvida, é passado pra mim. (M9) 

 
Normalmente a puericultura fica a cargo do pessoal da enfermagem, né? 
(Pesquisadora: E quando você é solicitado? Quando tem uma demanda específica?) 
Não tem na unidade de atenção primária aqui... Usando a Estratégia de Saúde da 
Família não tem uma diretriz, né? De interação entre o serviço de enfermagem e o 
serviço médico... Que determine... É... Um acompanhamento em conjunto... (M14) 

 
Puericultura eu não faço. A enfermeira faz. (...) Mas puericultura, vacina... A 
enfermeira faz esse tipo de serviço. Aí, qualquer coisa que ela achar diferente ela me 
consulta, entendeu? Aí ela passa pra mim (...) É mais por queixa, mesmo, respiratória, 
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né? Tosse, impetigo, essas coisas. Mas tem a parte da criança que faz tratamento com 
o neurologista. Ou o psicólogo. (M11) 

  
Eu faço essa... Esse atendimento, né? Básico. Oriento a puericultura também, que 
quem faz é a enfermeira. Mas sob a supervisão da gente. Qualquer dúvida, qualquer 
coisa, ela vai, procura a gente, né? A gente vai, explica, orienta... E atendo tudo... 
[enfatiza] Tudo o que aparece aqui no posto, né? De doença e tudo. (M17) 

 
 

Os entrevistados ressaltam que a demanda de SMI chega “disfarçada” na consulta, e 

que normalmente os sintomas considerados manifestação de alguma doença são observados 

pelos médicos em decorrência do comportamento das crianças nessas consultas. Na maioria 

das vezes, estas consultas ocorrem por outros motivos ou por encaminhamento da escola, que 

solicita uma avaliação do médico de um comportamento definido como problema, ou pelo 

relato da mãe sobre o comportamento dos seus filhos: “o pai desse menino... Ele trouxe 

porque achou que ele estava com febre e tal... Aí eu vou conversando, eu notei que tinha uma 

coisa errada...” (M16). 

Para auxiliar essa discussão, iremos descrever sobre os três setores da assistência à 

saúde identificados por Helman (2003), que definem quem são aqueles com o mandato social 

da “cura” e aqueles que demandam cuidados. O autor indica que estes setores estão 

sobrepostos e interligados. Parte-se da constatação de que existem na sociedade diversas 

formas para explicar e intervir quando o indivíduo está doente ou apresenta algum problema 

entendido como sofrimento, enfermidade, desconforto, mal-estar etc. Os três setores são 

denominados: setor informal, setor popular e setor profissional. 

O setor informal diz respeito ao domínio leigo, não-profissional e não-especializado de 

uma certa formação sociocultural. Inicialmente, as práticas deste setor identificam qual a 

situação da doença e iniciam as atividades de cuidado à saúde. A família é reconhecida como 

a principal responsável por esse setor, tendo um papel importante no cuidado primário à 

saúde. Este é permeado por várias diretrizes que definem qual o comportamento “correto” que 

o indivíduo deve seguir para evitar a doença, como “crenças sobre o modo saudável de comer, 

beber, dormir, vestir-se, trabalhar, rezar e conduzir a vida em geral” (Helman, 2003, p.73).  

O autor destaca as seguintes opções terapêuticas enquanto aquelas correspondentes a 

este setor: autotratamento ou automedicação; conselhos ou tratamentos recomendados por um 

parente, amigo, vizinho ou colega de trabalho; atividades de cura ou de cuidado mútuo em 

igrejas, seitas ou grupos de auto-ajuda; consulta com outros leigos que têm uma experiência 

especifica com certos transtornos ou com o tratamento de um estado físico (Helman, 2003, 

p.72). No discurso dos profissionais, práticas do setor informal são eventualmente citadas 
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como exemplos de proteção às vulnerabilidades, promoção da saúde ou prevenção de 

doenças: 

 

Tipo uma ONG, mesmo. Sem fins lucrativos. Pertence à igreja, né? Às obras sociais 
da igreja, lá. Então tem palestras com psicólogos, com pais... Então, às vezes, eu 
encaminho, sabe? Quando a mãe está com dificuldade com o filho, está tendo... Aí eu 
digo, “não, mãe... Você vai lá, você vai assistir essa palestra e vai entrar lá no 
grupo..” É mais com droga. Mas a gente pode encaminhar, sabe? Tal e coisa. E, 
geralmente, todas que vão, que eu encaminho, elas gostam muito de frequentar. (M17) 

  
 

O segundo setor é o popular, que envolve indivíduos especializados em formas de cura 

sagradas, seculares (tradicionais), ou em ambas. Os indivíduos desse setor são denominados 

“curandeiros” e não pertencem ao sistema médico oficial, mas podem ser considerados, 

ocupando uma posição entre o setor informal e o profissional. A maior parte dos curandeiros 

populares que compartilham certo contexto social apresenta valores culturais similares, assim 

como a mesma visão de mundo da comunidade que fazem parte, principalmente sobre a 

origem, o significado e o tratamento da doença ou da situação-problema (Helman, 2003). 

Segundo o autor, 

 

Os curandeiros, quando lidam com a doença, apresentam certas preocupações como: 
perguntam sobre o comportamento do paciente antes da enfermidade e sobre conflitos com 
outras pessoas. Em sociedades de pequena escala, o curandeiro também pode ter 
conhecimento em primeira mão sobre as dificuldades de uma determinada família por meio de 
fofoca local, o que pode ser útil para o diagnóstico. (p.76) 
 
 
Há um frequente envolvimento da família no processo de diagnóstico e também no 

tratamento, sendo ambos envolvidos nos rituais envolvidos na cura da doença do paciente, 

com responsabilidades definidas. O foco da atenção não é somente no doente, mas também na 

reação da família e dos demais envolvidos. Helman (2003) compara a junção do curandeiro, 

com o seu ajudante e a família, no sistema popular, com uma equipe que atua nos cuidados 

primários, no sistema profissional, principalmente quando estão presentes questões de ordem 

psicossocial. 

O terceiro e último setor é o profissional, que diz respeito às ações de saúde oficiais, 

organizadas, realizadas por pessoas que detêm um mandato sancionado legalmente, como é o 

caso da Medicina, que também é conhecida pela predominância da alopatia ou biomedicina. 

Helman (2003) destaca que o sistema de saúde não existe em um “vácuo cultural e social”, 

pois ele é expressão dos valores e da estrutura social da sociedade em que está inserido, 
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podendo ser considerado uma miniatura da mesma. Portanto, é possível concluirmos que 

diversos tipos de sociedade desencadeiam diversos tipos de sistemas de saúde, e de atitudes 

distintas quanto ao processo saúde-doença, sendo influenciado e influenciando a ideologia 

dominante (capitalista, de bem-estar social, socialista ou comunista).  

O autor acrescenta que o sistema de saúde é organizado em hierarquias semelhantes a 

da sociedade. Com isso, “ao lidar com a população, o sistema de saúde reproduz muito dos 

preconceitos sociais subjacentes, assim como os conceitos sociais do que seja bom ou ruim 

em termos de comportamento” (Helman, 2003, p.84). É possível identificar, neste sentido, um 

conjunto de posições morais ao considerarmos a seguinte fala de um entrevistado:  

 

Imita, né? [refere-se ao comportamento agressivo de uma criança] Aquele modelo da... 
Muito relacionado à... Ao que ela percebe em casa. Mora em uma área bastante 
vulnerável do nosso bairro. Não tem... Uma área de invasão, não tem urbanização, 
não tem água direito, esgoto, não tem calçamento... É uma área mais vulnerável. São 
vizinhos de uma população nômade, que são os ciganos, também, que não têm limite 
nenhum. (M6) 
 
 
Helman (2003) discute que a medicina ocidental está vivenciando uma crise, pois há 

uma crescente insatisfação da população com os médicos. Um dos fatores que possibilita essa 

crise é o conhecimento dos efeitos iatrogênicos da biomedicina através dos meios de 

comunicação. Os efeitos colaterais de muitas drogas foram descritos nos últimos tempos, 

assim como o relato sobre a dependência de psicofármacos e de outros medicamentos.  

 Os desafios de assistir à saúde em meio a determinadas diferenças culturais, quando 

estas entram em contraste com o modo de vida de certo contexto sociocultural, produz um 

discurso que mistura indignação e perplexidade com tais diferenças: 

 

As crianças ciganas não vão à escola, né? São educadas ainda com uma cultura 
extremamente machista. E o neurônio-espelho, né? São iguaizinhos aos pais. Querem 
ser analfabetos e a maior parte está fora da escola. Cabelo comprido, com brinco, 
com colares, mesma coisa. Parece um adulto em miniatura. Parece que é estimulado 
pelas... Por eles, pra ter esse comportamento. São agressivos, brigam... E as crianças 
que moram próximos dessa população nômade acabam pegando alguma coisa 
cultural deles. (M6) 

 
 

Podemos afirmar que a relação da unidade com o paciente, principalmente a relação 

estabelecida pelo profissional médico, é permeada pela doença ou pela possibilidade eminente 

da sua existência. Questionamo-nos se o paciente só aparece na unidade quando está doente, 
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ou se não seria a unidade que só vê o usuário quando está doente? A unidade considera 

importante e prioriza o atendimento das crianças quando estas não vivenciam um episódio 

reconhecidamente diagnosticado como doença? Quais as ações que poderiam ser feitas? Por 

que a atenção à saúde não tem um caráter mais integral, conforme indicado nas diretrizes da 

APS? Problemas com a gestão? Entendimento do que seja o processo saúde-doença? Lacunas 

na formação?  

A maior parte dos entrevistados, quando questionados sobre aspectos relacionados à 

SMI, remetia ao que denominavam “doença mental”. Para tais profissionais, as queixas 

relacionadas à saúde mental devem estar associadas com alguma patologia. Dado que o foco 

de ação é a doença, é possível notar que os relatos da atuação dos profissionais são permeados 

por ela. É notável a associação feita pelos entrevistados entre saúde mental e transtornos 

mentais mais graves, como esquizofrenia, e transtornos invasivos do desenvolvimento, como 

autismo:  

 

Se vier uma criança que eu detectar um problema de saúde mental, eu não encaminho 
para o pediatra. Eu encaminho diretamente para o psiquiatra infantil. Pro pediatra... 
O meu... O meu papel, a minha função... Não... Não é o meu papel nem a minha 
função... É que eu acho melhor e só quero encaminhar intercorrência clínica mesmo. 
Algum problema de saúde básico, assim...Agora, saúde mental eu mando direto pra o 
psiquiatra infantil. Entendeu? Pode ser que antes eu mande pro psicólogo. Se... Aí, 
depois, se a mãe notar, ou se um parente notar que está continuando a mesma coisa, 
eu... Faço... Tipo, mantenho no psicólogo com o psiquiatra. (M2) 

 
Do atendimento à doença, mesmo, é o que nós fazemos. Então, hoje, acho que nós 
fazemos ainda mais o modelo tradicional de... Focado na doença.  Né? Está 
começando um trabalho de PSF focado na saúde, mas em relação à criança, tirando a 
puericultura, tradicional, não tem muito, ainda, realizado, não. (M6) 

 
 

É importante aprofundarmos sobre o conceito “doença mental”. Vechi (2004) 

considera que o processo denominado “loucura”, enquanto objeto do discurso científico, foi 

marcado por três tendências discursivas: o discurso manicomial, o discurso da saúde mental e 

o discurso da desinstitucionalização.  

O discurso manicomial tinha como proposta substituir o gerenciamento religioso da 

loucura, por um discurso cientifica (médico) que passa a definir a loucura como uma 

patologia, tanto de ordem moral como somática. Com isso, “iniciou-se umas das noções 

fundamentais para o processo de apropriação da loucura como seu objeto: a noção de doença 

mental” (Vechi, 2004, p. 490). O autor indica que a medicina, a partir deste momento 
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histórico, converteu-se na instância que estabeleceu o estatuto do louco enquanto doente e 

incapaz, requerendo tratamento e proteção: 

 

Com a noção de doença mental, a loucura foi (e ainda é) reduzida a estruturas, 
síndromes e diagnósticos baseados fundamentalmente nos aspectos ditos negativos da 
estrutura mental, como a alienação, a incompreensibilidade, a periculosidade e a incapacidade 
(p. 490).  

 
 

 Os serviços médicos especializados, caracterizados por uma hospitalização de longa 

duração, foram considerados os novos espaços de tratamento. Para que o dito “louco” 

retornasse ao convívio social, deveria apresentar uma adaptação mínima com relação às regras 

da sociedade.  Contudo, o discurso incorpora a ideia de doença mental crônica, para justificar 

aqueles indivíduos que permaneciam internados nos serviços especializados. Como havia a 

perspectiva de cronicidade da patologia, os indivíduos eram classificados entre os que 

poderiam e os que não poderiam ser curados:  

 

Com as reformas que ocorreram sob a égide do discurso manicomial, buscando fazer 
valer os princípios da cientificidade e dos valores humanitários no processo de apropriação da 
loucura como objeto do discurso cientifico, o louco continuou “encarcerado”, ou seja, 
permaneceu numa condição social semelhante àquela produzida, quando o discurso religioso 
era o orientador. O gerenciamento da loucura como discurso manicomial correspondeu, em 
grande parte, à exclusão e à tutela social da loucura (Vechi, 2004, p. 491).   
 
 

 O discurso da saúde mental teve como propósito substituir o discurso manicomial, 

desde meados do século XX até a década de 1980, com o objetivo de concretizar a 

cientificidade e a humanização no tratamento no processo de gerenciamento da loucura por 

meio de um discurso reformista. A concepção de doença mental permaneceu no discurso 

científico, contudo passou a ser definida não somente do ponto de vista somático ou moral, 

mas também do ponto de vista multicausal, sendo denominada “biopsicossocial” (Vechi, 

2004).  

 Contudo, nas décadas de 1980 e 1990, a psiquiatria biológica ganhou força devido aos 

avanços técnico-científicos, resgatando a perspectiva somática da doença mental. Essa 

perspectiva desencadeou uma maior valorização do tratamento médico fundado na 

psicofarmacologia. No entanto, a multicausalidade ainda se manteve vigente, indicando 

procedimentos específicos que contemplassem a dimensão psicossocial, apesar da tendência 

de limitação somática da patologia: 
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O foco prioritário do tratamento era a produção de saúde mental e não apenas o 
tratamento e a modificação da patologia, como discurso manicomial. A produção de saúde 
mental circunscrita prioritariamente como adaptação social substituiu o objetivo anterior de 
intervenção da doença (Vechi, 2004, p.491)  

 
 
 O autor menciona a introdução do conceito de iatrogenia no discurso da saúde mental 

como hipótese para o efeito de cronicidade produzido pelo próprio tratamento, sendo 

supostamente uma “tendência natural de conservação”, ou seja, o serviço especializado 

produziria efeito iatrogênico. As alterações apresentadas pelo indivíduo foram consideradas 

“uma adaptação excessiva do usuário ao papel do doente mental” (p.492). Entendia-se que o 

indivíduo em tratamento desencadeava uma dependência excessiva ao atendimento 

psiquiátrico e uma concomitante diminuição da vontade e do repertório necessário para o 

convívio social: 

 

Os serviços especializados continuaram, como naqueles característicos do discurso 
manicomial, a representar quase que exclusivamente o “encarceramento”, desempenhando a 
função de exclusão e de tutela social da loucura (...) As modificações introduzidas com o 
discurso da saúde mental foram suficientemente estratégicas para manter a Psiquiatria no 
cenário social, mas rasas para um real transformação no processo de gerenciamento cientifico 
da loucura (Vechi, 2004, p. 492).  

  
 

Por fim, o discurso da desinstitucionalização, presente no Brasil desde o final da 

década de 1980, substituiu o discurso de tendência sanitarista do movimento de reforma 

anterior. Esse discurso foi reforçado e ampliado pelo Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental. As propostas de intervenção foram modificadas, surgindo os hospitais-dia e a 

reformulação dos serviços de internação integral. O movimento propiciou uma nova 

abordagem, com caráter mais critico, a respeito do gerenciamento da loucura, colocando-se a 

necessidade de modificação do próprio discurso científico: 

 

Nos discursos anteriores, as reformas propostas limitavam-se à otimização de 
recursos, visando à aproximação do processo de gerenciamento da loucura, do que se 
reconhecia como cientifico e humanitário, já, no discurso da desinstitucionalização, propôs-se 
tomar o próprio discurso cientifico, fundador do referido processo, como alvo de avaliação 
crítica (Vechi, 2004, p. 493).  
 
 

 O autor discute que o discurso da desinstitucionalização possibilitou analisar e 

modificar o processo institucional de patologização, pois: 
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Ele nos convida a pôr em cena o discurso cientifico com os seus maiores cânones 
conceituais – como as noções de doença mental, de tratamento, de reabilitação – porque é por 
meio deles que se inauguram e se justificam os procedimentos assistenciais que podem isolar, 
estigmatizar, excluir, enfim, “patologizar” a pessoa (p.494).  
 
 
Dentre os relatos dos entrevistados, houve menção a crianças com depressão, suspeita 

de abuso sexual e bullying. Contudo, a maior parte dos casos descritos está relacionada a 

problemas identificados como de ordem comportamental, cuja origem é tida como familiar. 

Um dos entrevistados relatou surpresa com o fato de ter recebido uma criança diagnosticada 

por um psiquiatra infantil com “síndrome do pânico infantil”, mostrando certo 

desconhecimento referente à SMI: “Aí ele veio com contrarreferência, com síndrome do 

pânico infantil. Eu nem sabia que tinha isso em criança, né? Aí ele prescreveu clomipramina, 

Anafranil. Esse veio com a contrarreferência direitinho e até hoje ele usa e melhorou” (M10). 

A escola é mencionada por quase todos os entrevistados como a responsável pelo 

encaminhamento da criança com queixa de aprendizagem, a qual solicita uma avaliação do 

médico ou de um especialista. Tais encaminhamentos são formalizados através de 

“bilhetinhos”, de um relatório da situação escolar da criança, ou do relato realizado pelos 

próprios pais. Para alguns entrevistados, as suspeitas que dão origem às solicitações de 

avaliação não condizem com a realidade, enquanto outros consideram que a escola encaminha 

um número reduzido de crianças para avaliação.  

Patto (1992) discute que a principal forma de contato da escola com as famílias é por 

meio de convocações aos pais, normalmente a mãe, para receberem repetitivamente as 

queixas do comportamento inadequado dos seus filhos ou para serem informados que as 

professoras “detectaram” algum problema de saúde mental. Com forte influência da 

psicologia educacional, normalmente os educadores encaminham as crianças que não 

correspondem às suas expectativas aos serviços médicos e psicológicos para a realização de 

diagnósticos e intervenções:  

 

As opiniões das educadoras sobre os alunos repetentes – muitas vezes confirmadas por 
laudos psicológicos produzidos a partir de procedimentos diagnósticos bastante duvidosos – 
em geral têm grande poder de convencimento sobre a criança e seus familiares, não só porque 
produzidas num lugar social tido como legítimo para dizer quem são os mais capazes, com 
também porque vão na direção do slogan liberal segundo o qual “vencem os mais aptos e os 
mais esforçados” (p.117).   
 
 
Alguns entrevistados destacam que, quando a escola solicita um encaminhamento para 

o neurologista ou para outro especialista, cria-se uma demanda e uma expectativa por aquele 
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atendimento na família. Porém, muitos dos diagnósticos não são confirmados. Para alguns 

entrevistados, os problemas de comportamento na escola ocorrem porque a família/mãe não 

impõe limites às crianças; para outros, as crianças estão necessitando de um “olhar 

diferenciado” do educador, sugerindo a necessidade de atenção à singularidade de cada 

criança. A existência de falhas nas instituições responsáveis pela educação e cuidado das 

crianças seria decorrente da pouca preparação dos encarregados, expressa em falas que 

poderiam ser interpretadas como “quem é responsável por educar não educa”, ou “quem cuida 

não está preparado para cuidar”. Um dos entrevistados mencionou que os problemas de 

comportamento das crianças só são reconhecidos a partir do momento em que as crianças 

entram na escola. Indagamos se é a escola que gera “o problema”, ou se “o problema” 

somente é visto quando a criança começa a frequentar a escola?  

 

A partir do momento em que eles estão nas escolinhas, nas creches, e em 
acompanhamento no Cemei etc. e tal, já começa a aparecer o problema e já vem a 
solicitação para encaminhar para psicólogo, avaliação da neurologia. E, geralmente, 
a gente manda. Faz os encaminhamentos pra passar por estes especialistas, né? Tanto 
o atendimento em Psicologia como Neurologia, também. Uns poucos casos acabam... 
Tomando medicação, né? Ritalina, algum antidepressivo, né? Com efeito mais 
sedativo. (M5) 

 
 

Collares & Moysés (1992) sinalizam que é normalmente na escola que desponta o 

processo de biologização das questões sociais, para o qual as causas do fracasso escolar 

estariam relacionadas à existência de doenças. Em decorrência desse princípio transfere-se 

uma discussão político-pedagógica para a identificação de causas e proposição de soluções 

exclusivamente médicas. Neste processo são envolvidos não somente o médico, mas também 

o enfermeiro, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, dentre outros profissionais, que 

acabam reforçando a patologização do processo ensino-aprendizagem. O trecho da fala de um 

dos entrevistados, registrado abaixo, é ilustrativo: 

 

Eu acho que, na minha opinião, já é um diagnóstico de hiperatividade. E na maioria 
dos casos, ele não é tratado com medicamento. Principalmente se for abaixo de cinco 
anos, então... É... Pra ela ter essa abordagem com ele, né? (Pesquisadora: A criança 
tem quantos anos?) Seis. É, mais ou menos. É um menino. Então, assim... Pra ajudar 
a concentrar. (M3) 
 
 
Cada vez mais cedo, crianças estão sendo diagnosticadas e medicadas, acarretando em 

um processo de culpabilização da criança. Consequentemente, ocorre uma 
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descontextualização do problema e não se põe em questão o sistema de ensino, o papel do 

professor, as condições materiais necessárias para o aprendizado, ignorando-se muitas vezes a 

própria estrutura física da escola. Para Luengo (2001), 

 
A criança, então, ao ser encaminhada, passa a ser culpabilizada por suas atitudes, 

sendo objeto de observações e intervenções médico-psicológicas, sem se levar em conta, na 
maioria das vezes, os aspectos macroestruturais do sistema educacional, pois existe a 
tendência de se perder a visão da totalidade, reduzindo-se ao microestrutural, ao particular que 
se transforma no modelo do que é real (p. 71).  
 
 
Luengo (2010) considera que o TDAH ganhou grande destaque nos últimos anos, 

havendo um aumento do número de crianças diagnosticadas, e também medicadas, como 

medida terapêutica. É impossível ignorarmos o destaque que o TDAH ganhou na mídia como 

a doença responsável pelo fracasso escolar.  

Porém, divergindo de uma visão naturalizada, alguns entrevistados mostram 

estranhamento com relação ao súbito crescimento da demanda de casos de crianças tidas 

como hiperativas, e do diagnóstico de TDAH. Alguns médicos suspeitam que essa elevada 

demanda de crianças diagnosticadas como portadoras de TDAH seria real ou se não há um 

“modismo”, desencadeando diagnósticos enviesados: 

 

Muitas vezes, quando você encaminha uma criança com falta de atenção, parece que 
está na moda em falar o... Dar o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. Então tem hora que eu fico pensando assim... Pô, mas... Será que 
existe tanta criança, assim, que verdadeiramente está com esse diagnóstico, devido a 
um problema neurológico ou devido a um problema familiar? Qual que é um e qual 
que é outro? Às vezes eu tenho dúvida. O que é neurológico e o que é social? 
Entendeu? É que está muito na moda, né? Falar dessa doença. E passar remédio pra 
essa doença. (M11) 
 
Porque é muito comum a mãe... Essa questão da hiperatividade. É... A coisa está em 
moda agora. Então a mãe vê uma criança mais agitada, muito... E muitas vezes não é 
a hiperatividade. Hiperatividade são casos... É... São restritos e, esses sim, são 
aqueles casos que tem que encaminhar. A gente encaminha pra um neurologista pra 
fazer uma avaliação e ver, realmente, o que... Porque aí você vai fazer o tratamento. 
Mas muitas vezes não é. Essa agitação da criança está justamente relacionada com 
um problema de família. (M12) 
 
 
Alguns dos médicos que atuam nas equipes de Saúde da Família discutem sobre o 

trabalho intersetorial como importante e necessário quando o tema é saúde mental infantil. 

Um dos setores mais mencionados é o da educação, entendendo-se a escola/creche como local 

adequado para trabalhar com ações de promoção e prevenção. Porém, destacam a necessidade 
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de melhoria nas atividades relacionadas à estimulação da psicomotricidade e à disciplina com 

as crianças.  

Dois médicos atuantes em equipes de Saúde da Família e um pediatra do centro de 

saúde destacaram terem participado de atividades em escolas, como palestras sobre 

sexualidade e alimentação saudável. Um dos médicos de equipe de ESF mencionou que por 

causa desse contato foi possível desenvolver ações como discussão de casos, com professores 

e diretora, na própria escola. A escola, para esse entrevistado, é mais que um local só de 

educar, é também um espaço para a cultura:  

 

E, às vezes, na escola, nós somos convidados a dar uma palestra... Um trabalho onde 
a gente... Tem uma interação (...) O tema foi sobre alimentação, estilos de vida, 
atividade física... Estilos de vida saudáveis. E outro sobre drogas, né? E sobre 
educação sexual.  Os três temas que nós já falamos. (M6)  

 
 

O pediatra considera que a proximidade física com a creche possibilita outra visão do 

dia-a-dia das crianças, pois o contato frequente com os professores proporciona troca de 

informações sobre o contexto da criança:  

 

Mas é bom essa proximidade, às vezes chega até de uma professora vir trazer uma 
criança. Isso também é bom... E às vezes a gente fica sabendo, né, através de outra 
pessoa, como que é... O dia-a-dia das crianças... Às vezes isso é bom... Outra pessoa 
de fora. (M13) 
 
 
Contudo, ao analisar a entrevista do segundo médico que atua na ESF, foi possível 

observar que, para esse médico, sua presença foi indiferente, e a atividade desenvolvida na 

escola não teve o sentido de uma atividade que possibilitasse promoção da saúde:  

 
Aí, junto com a dentista na creche. Eu até levei o violão pra tocar com os meninos... 
Foi coisa mais lúdica, não teve assim nada de especial não... Eu sei que se fosse pra 
voltar não era nenhum sofrimento pra mim, não (...) É que não falta oportunidade. Em 
geral a gente tem muita atividade aqui e realmente não dá pra você manter um 
trabalho, assim, rotineiro. (M4) 
 
 
Nota-se que estes entrevistados, que foram os únicos que mencionaram a realização de 

ações intersetoriais, oferecem relatos com poucos detalhes e consistência, sugerindo um 

domínio muito superficial acerca das potencialidades destas ações na escola/creche. Neste 

sentido, apenas M6 elencou propostas de atividades com prática intersetorial de forma mais 
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consistente e de acordo com a realidade da comunidade, mostrando conhecimento dos 

recursos presentes no território da unidade de saúde. Descreveu a história do trabalho 

realizado com diversas instituições e as parcerias com os recursos presentes na comunidade 

como: banda de música, escolinha de futebol, projetos de música patrocinados por uma 

empresa de telefonia. Contudo, é importante aventarmos que a duração da entrevista pode ter 

interferido negativamente na descrição dos relatos. 

Outra entidade considerada importante para os entrevistados, mas, ao mesmo tempo, 

sentenciada como totalmente ineficaz e por isso esquecida, é o Conselho Tutelar. Em alguns 

relatos, este aparece como instrumento de ameaça e repressão, apresentando pouca resolução 

para os casos encaminhados. Os profissionais destacam que os pais têm medo de certo poder 

de polícia detido pelo Conselho Tutelar: 

 

É difícil porque a gente já teve a situação... Uma situação específica (...) Quando nós 
fizemos uma denuncia anônima, depois ela ficou sabendo que tinha sido o PSF... 
Então, neste caso, a mãe dessa criança criou uma briga de intimidar a ACS, falando 
com ela: “que história é essa que vocês estão me denunciando?” Então a gente ficou 
numa situação... Sem acreditar. Você faz uma denúncia anônima e todo mundo fica 
sabendo. (M8) 

 
O pessoal, assim... Eles têm um pouco de medo do conselho tutelar. (Pesquisadora: 
Você fala a unidade ou a população?) Não, a população [risada]. Porque eles ficam 
com medo de tomar a criança. (M16) 

 
 

É possível notar que a infância é concebida como momento da vida que deveria estar 

livre de problemas e doenças, pois há um entendimento de que é esperado que os adultos 

adoeçam à medida que envelhecem. A doença é vista como algo “natural”, sendo que a partir 

do momento em que a população envelhece as doenças surgem como que espontaneamente, 

principalmente as doenças crônicas: “O problema da saúde é o envelhecimento da 

população... E criança está numa área restrita, então fica pouco... A gente tem pouco... Na 

cidade toda deve ter muito... Mas doente mesmo fica [um número] pequeno” (M10). 

 O envelhecimento da população possibilita discutir, dentre outros aspectos, o aumento 

do índice de domicílios multigeracionais, com o arranjo da família organizando-se mais como 

uma “estratégia de sobrevivência” do que uma opção cultural (Garrido & Menezes, 2002). Os 

autores destacam que os idosos estão mais sujeitos ao isolamento, necessitando de cuidados 

de outra pessoa devido às suas limitações, sendo este um fator que piora sua qualidade de 

vida: “criados por uma avó muito idosa que custa dar conta dela mesma. Às vezes ela tem 

dificuldade até de trazer eles aqui. E é a única pessoa que tem por eles” (M13). 
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Garrido e Menezes (2002), resgatando dados que vêm sendo confirmados por várias 

pesquisas, indicam que o idoso apresenta mais problemas de saúde que a população em geral: 

“mais da metade dos idosos apresentava [em 1999] algum problema de saúde (53,3%), sendo 

23,1% portadores de doenças crônicas” (p. 4). Os autores ressaltam que o transtorno 

depressivo e o quadro de demência são os problemas mentais mais prevalentes na população 

idosa. A demência é um quadro crônico e progressivo, desencadeando uma sobrecarga de 

cuidados domésticos que praticamente não contam com dispositivo público gratuito de 

suporte: “no Brasil, ainda são tímidas as iniciativas relacionadas ao bem-estar da população 

idosa. Lentamente surgem centros de convivência, alojados em clubes, paróquias, Sesc etc...” 

(p. 5). 

Mesmo justificando-se que a população idosa ocupa a maior parte da agenda da 

unidade, podemos perceber, pelos relatos, que os atendimentos individuais consistem, se não 

totalmente, em quase a totalidade da atuação do profissional médico na unidade de saúde. Há 

uma ênfase em renovações contínuas de receitas no caso das crianças com problemas de 

saúde mental. Houve relatos de realização de grupo de caminhada, como atividade de 

prevenção de doenças e promoção de saúde; porém, normalmente, o grupo é de 

responsabilidade dos agentes comunitários de saúde, não havendo envolvimento algum do 

médico da unidade.   

Os entrevistados relatam haver uma prioridade da rede de saúde para os adultos com 

doenças mais graves, banalizando e simplificando os problemas que permeiam a vida da 

criança. O médico, desta forma, não deveria se ocupar com estes atendimentos,  

principalmente na atenção básica, que é responsável por acompanhar uma elevada demanda 

de pacientes com doenças crônicas: 

 

A maior parte dos casos que a gente tem aqui... Na atenção básica, né? Primária... 
São casos que são da psicologia, mais do que da psiquiatria, né? Que não são os 
casos que necessitam de remédios. Necessitam, às vezes, de acompanhamento 
psicológico, né? Mas... Pra mim não é muito bem claro também, não. (M7) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

De forma geral, a pesquisa alcançou os seus objetivos e corroborou os resultados da 

literatura pesquisada. Observamos no trabalho os seguintes aspectos: dificuldade em 

reconhecer as diferentes infâncias; obstáculos na articulação entre profissionais e serviços; 

prática dos profissionais centrada no patológico e na medicalização; dificuldades em 

reconhecer problemas de saúde mental em crianças; oportunidades restritas de formação 

acerca da saúde mental infantil; limitações nos recursos para reconhecimento dos problemas, 

acolhimento e escuta qualificada; ausência de uma referência especializada; dificuldades em 

incluir a família como unidade de cuidado; responsabilização da família como causadora da 

“doença”; dificuldades na organização do processo de trabalho para contemplar a SMI com 

comprometimento do princípio da intersetorialidade, e necessidade de diretrizes mais precisas 

e planejamento estratégico. Neste sentido, o estudo do discurso dos médicos da APS sobre 

SMI, ainda que realizado em um município específico, possibilita ter acesso a dificuldades e 

obstáculos concretos a respeito destas práticas que, infelizmente, não podem ser atribuídos 

exclusivamente à realidade assistencial deste município. 

Podemos elencar os seguintes pontos fortes do presente trabalho: aprofundar sobre um 

tema pouco pesquisado e de extrema importância para que possamos avançar no cuidado à 

SMI, assim como discutir sobre as políticas públicas existentes; identificar fragilidades e 

potencialidades presentes na AB relacionado à SMI; discutir temas polêmicos como a 

medicalização e a prática centrada no encaminhamento; possibilitar que os entrevistados 

refletissem no momento da entrevista sobre a sua prática e sobre a SMI. Contudo, também 

identificamos algumas limitações: não foram incluídos na coleta de dados instrumentos que 

poderiam ampliar informações de contexto, como diário de campo, participação em consultas, 

visitas às unidades, leitura de prontuários, observação da sala de espera para acompanhar a 

dinâmica da UBS; a duração das entrevistas pode ter sido insuficiente, restringido o discurso 

dos médicos aos pontos apresentados; não foram realizadas entrevistas com o neurologista e o 

psiquiatra que são as referências para o atendimento especializado; não houve contato com o 

CAPS III presente no município; não foi alcançada uma amostragem por saturação devido à 

enorme heterogeneidade dos discursos dos médicos, o que proporcionou um vantajoso 

volume de material, trazendo, no entanto, dificuldades adicionais ao processo de análise.  

 Como descrevemos ao longo do trabalho, foram identificadas cinco núcleos de 

significação resultantes do processo de análise dos discursos dos entrevistados: Núcleo 
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1:“Todas as histórias são sempre parecidas”; Núcleo 2: “Porque educação você começa em 

casa”; Núcleo 3: “O maior problema está aí, na mãe”; Núcleo 4: “Todo mundo quer que as 

pílulas coloridas resolvam um problema”, e Núcleo 5: “Saúde mental eu mando direto”. 

No Núcleo 1, “Todas as histórias são sempre parecidas”, o significado de “criança” 

foi situado enquanto uma das fases do desenvolvimento humano, ou seja, um estágio para 

chegar à fase adulta. Há uma invisibilidade da criança nos relatos, que frequentemente foram 

superficiais. A criança recebe atenção médica quando apresenta alguma alteração do seu 

estado fisiológico. Isso se assemelha à preocupação com os altos índices de mortalidade e 

morbidade na criança evidenciada pelo movimento higienista, quando a criança só era vista ao 

apresentar sintomas associados a doenças. Foi possível notar um distanciamento da historia e 

do contexto da criança, devido à falta de sentido em obter tais informações para uma prática 

voltada para uma criança cujo foco é o corpo doente. É necessário conhecer este corpo doente 

e não sobre o sujeito deste corpo doente. Entende-se que a criança acompanhada pela rede de 

saúde pública tem um prognóstico definido: desenvolver alguma doença por causa da família 

que está inserida. Portanto, a criança é vista como reflexo de sua família, que também não lhe 

serve como um bom espelho.  

O Núcleo 2, “Porque educação você começa em casa” foi assim delimitado pois 

constantemente a família denominada pelos entrevistados como “desestruturada” foi 

associada à saúde mental da criança. Contudo, notamos que o modelo de família presente no 

discurso dos entrevistados ainda está centrado na família nuclear burguesa. A família pobre, 

por não seguir determinados padrões, é considerada como aquela que não fornece bons 

exemplos, não consegue estimular adequadamente a criança, e cujos hábitos e cultura são 

inadequados para a oferta de uma perspectiva de vida. Houve um relevante destaque à 

importância da família no desenvolvimento saudável da criança, necessitando ser incluída nas 

intervenções para que essas sejam realmente efetivas. Porém, os discursos dos profissionais 

revelam limitações para essa atuação, que necessita romper com o modelo biomédico ainda 

presente nas equipes onde atuam. 

No Núcleo 3, “O maior problema está aí, na mãe”, a mãe é indicada como o sujeito 

fundamental para o fracasso e o sucesso no desenvolvimento da criança, e para a melhoria da 

sua situação de saúde ou piora em uma circunstância de doença. Mesmo com mudanças no 

arranjo da família e uma possível maior distribuição de responsabilidades, a literatura 

pesquisada discute a persistência de acúmulos de papéis na mulher – mãe, esposa, dona-de-

casa, profissional – mantendo-se como a principal responsável pela educação e saúde do seu 

filho. Notou-se uma forte presença de um discurso oriundo do movimento higienista que 
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“oficializou” a mulher como a educadora e responsável pelos cuidados principais, os quais 

são determinados por especialistas. Consideram, assim como no século XIX, que as mães não 

têm orientação e são pouco instruídas, por isso é necessário que os especialistas orientem 

adequadamente essa mãe, em busca do individuo perfeito a partir da criança perfeita. Isso 

pode desencadear práticas tutelares por considerarem que não são capazes de educá-las. Foi 

possível notar que o discurso acerca dos lugares de pai e mãe na família é frequentemente 

estereotipado: o pai ainda é visto como o principal provedor, enquanto a mãe é elencada como 

a cuidadora. Podemos notar que certos assuntos são culturalmente associados à 

responsabilidade da mãe/mulher, como: educação, saúde, cuidado, higiene, alimentação, 

vestuário etc. Mesmo o pai sendo mencionado em algumas entrevistas como modelo para os 

meninos, este foi vagamente citado.  

No Núcleo 4, “Todo mundo quer que as pílulas coloridas resolvam um problema”, 

destacamos principalmente sobre a medicalização social. Notamos que a questão da 

prescrição de psicofármacos foi como que um tabu nas entrevistas. Podemos considerar que 

se atribui um valor negativo a essa prática, principalmente por envolver crianças (um ser puro, 

indefeso) que são submetidas ao uso de psicofármacos (“tarja preta”). A demanda pelo uso de 

medicamentos foi atribuída à família, à escola e a outros profissionais, o que nos sugeriu certa 

desresponsabilização pela sua utilização pela criança. O uso de psicofármacos foi percebido 

pelos entrevistados como algo que não deveria ocorrer, pois o “problema” é social, cultural, 

econômico e político, não sendo resolvido por uma prescrição no receituário azul; no entanto, 

pouco foi abordado sobre possíveis práticas não-medicalizantes.  

No Núcleo 5, “Saúde mental eu mando direto”, observamos que saúde é concebida 

como ausência de doença, sendo de responsabilidade dos médicos buscar a eliminação de 

sintomas. Contudo, estar doente é o que “autoriza” ou permite que o indivíduo/criança venha 

a ter contato com a UBS, principalmente com o médico. Neste sentido, para ser visto, ou uma 

doença orgânica ou uma possível doença na forma de um desconforto, um mal-estar, um 

padecimento etc. geram um contato da criança com a UBS. Como no caso da SMI as formas 

de sofrimento podem não corresponder aos critérios biomédicos tradicionais, e as 

intervenções podem não precisar de uso de medicação ou cirurgias, há uma tendência que se 

apresenta no discurso dos médicos pelo encaminhamento de casos de problemas emocionais 

e/ou do comportamento para um especialista. Além do problema de comunicação que se 

apresenta em termos na relação entre médico e criança, há também uma comunicação 

insuficiente entre os serviços da rede de saúde e intersetorial, o que contribui para a 

fragmentação da criança e de seus direitos. 
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Foi possível observar que a “conversa” tem o significado de um instrumento de 

intervenção e como forma de aprimorar o diagnóstico. A orientação foi descrita como recurso 

utilizado com o intuito de fornecer informações à mãe sobre os cuidados necessários para a 

saúde do seu filho, como: horário de dormir, retirada das mamadas noturnas, retirada do uso 

de fraldas, importância da atividade física, orientação sobre higienização das unhas, 

alimentação e sono. É necessário que esse modelo de comunicação, em que há aquele que 

detém o conhecimento e o outro que irá receber e executar as informações recebidas seja 

modificado. O uso da palavra precisa deixar de ter um caráter apenas informativo, passando a 

ser mais participativo ao inserir o usuário mais ativamente, levando em consideração o seu 

conhecimento e as suas escolhas para a proposição de intervenções. Isso pode ser parte do que 

se requer para ultrapassar esse modelo tutelar presente na imensa maioria dos discursos dos 

entrevistados.  

Um dos pontos desse desafio é que os serviços de saúde precisam encontrar formas 

distintas para abordar e trabalhar com os problemas familiares, sendo o acolhimento o 

princípio desencadeador.  É importante que a escuta seja mais refinada e qualifique aquilo que 

está sendo apresentado, considerando cada caso como único e com diversas particularidades. 

Pelo fato do acolhimento ser o primeiro passo, se esse não for bem realizado os passos 

seguintes ficarão mais frágeis. É importante que o município ofereça minimamente estruturas 

físicas adequadas e profissionais suficientes para que se possa enfrentar o desafio de instituir 

práticas de acolhimento, proporcionando a construção do vínculo. Nas palavras de Moreira, 

Bedran e Carellos (2011), 

 

Acreditamos que somente se acolhermos a complexidade da situação, sem negarmos a 
tensão inerente à convivência de vários e poderosos discursos que devastam as 
particularidades de cada sistema familiar, poderemos avançar para uma interação de apoio 
genuíno no lugar de uma interação de invasão (p. 179). 
 
É necessário reconhecer a importância da equipe nesse processo, não como 

profissionais coadjuvantes que irão complementar as intervenções do médico ou enquanto 

simples fontes de informações. É fundamental uma atuação com responsabilização pela 

unidade, que reconheça os diferentes arranjos familiares que estão se formando e suas 

implicações na trajetória da criança em desenvolvimento. Para isso, por exemplo, é preciso 

inserir efetivamente toda a família e não somente a mãe.  

A comunicação é algo que deve ser estabelecido de forma mais aberta entre médicos e 

usuários, levando em consideração a percepção do usuário a respeito da sua situação, o que 

proporcionaria uma maior qualidade na relação. Além do apoio técnico para assegurar a 
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realização de um diagnóstico apropriado, é importante o desenvolvimento de uma 

sensibilidade para apreender sobre a realidade do usuário, escutando suas queixas a fim de 

descobrir em conjunto estratégias para lidar com a sua condição. A relação não pode estar 

centrada na doença, mas sim no indivíduo que está doente, com um direcionamento da 

atenção para o sofrimento provocado pela condição. Desse modo, deve-se pensar na 

integralidade das necessidades de saúde do indivíduo. Discutir essas questões nos currículos 

da formação dos médicos é um passo importante e necessário por meio da criação de 

condições para o desenvolvimento de certas competências na formação médica.  

A parceira com as universidades, em especial com a UFSJ, na implantação do 

Programa de Educação Permanente para Médicos da Família (PEP), proporcionou momentos 

de discussão e reflexão da prática a partir da demanda dos médicos que escolhem temas a 

serem estudados e debatidos. Por ser um espaço coletivo, os médicos relatam em seus 

discursos a importância da oportunidade de observar, na fala do outro, frustrações e limitações 

que também são suas, mas também potencialidades e propostas diversas de intervenção. Para 

pensarmos em uma mudança de concepção e prática, a formação continuada com 

profissionais da saúde de diferentes áreas (psicólogo, nutricionista, psiquiatra, neurologista, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, educador físico, pedagogo, terapeuta 

ocupacional, dentista etc.) é fundamental, pois nesses espaços podem ser estabelecidas 

conexões entre práticas e a apropriação do saber-fazer das outras profissões com relação à 

SMI. Isso favorece a não fragmentação do indivíduo em sua atuação. O NASF é um 

dispositivo importante nessa direção, sendo necessário que efetive e amplie as suas diretrizes 

de atuação.  

Outro espaço importante e muitas vezes mal aproveitado é o momento de reunião de 

equipe que as unidades de saúde legalmente possuem. Trata-se de uma oportunidade para 

discutir casos atendidos pela unidade e pensar a construção de projetos terapêuticos singulares 

de acordo com a necessidade de cada usuário e suas famílias. É um momento para ampliar a 

responsabilização pelo caso, não se restringindo a responsabilização ao médico ou ao 

enfermeiro pelo cuidado em saúde da população atendida, mas sim para toda a equipe. 

Quando discutimos sobre criança devemos obrigatoriamente considerar os diversos 

espaços que esta frequenta: escola, pracinha, quadras de esporte, projetos sociais etc., sendo 

necessário conhecer o território, ou seja, a comunidade na qual essa criança e os indivíduos 

que estão ao seu redor transitam. Conhecer os recursos da comunidade e do município 

proporciona pensar na rede que ampara a criança e sua família. Para que isso ocorra, os 

profissionais de saúde, inclusive o médico, devem extrapolar os muros da unidade, o que 
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viabiliza enxergar a comunidade que está lá fora e que realmente é a melhor aliada. 

Estabelecer parcerias com setores institucionais diversos favorece o princípio de 

intersetorialidade, sendo a escola primordial quando falamos em trabalho intersetorial, pois 

apresenta uma proximidade diária com a criança, além de desenvolver projetos sociais e 

culturais com apoio do município. 

É fundamental que os municípios tenham políticas com diretrizes claras quanto à 

estrutura de atendimento para a demanda de problemas de SMI. É essencial conceber uma 

rede interligada, tal qual abordada pela Portaria que estabelece a Rede de Atenção 

Psicossocial, dentre outras normas regulamentadoras anteriormente indicadas. É preciso não 

só estabelecer orientações para encaminhamentos para referência especializada, mas sim 

construir coletivamente uma rede que permita aos profissionais de saúde identificar quais são 

as possibilidades existentes. Isso permitiria superar o mero encaminhamento para o 

neurologista e psicólogo, além das possibilidades de intervenção na Atenção Básica. É 

importante que os gestores municipais proponham protocolos claros sobre a estrutura de 

atendimento e aspectos importantes que devem minimamente serem contemplados na 

Atenção Básica, oferecendo oportunidades de discussão sobre estes protocolos. No entanto, 

esses não devem enrijecer a atuação dos profissionais a ponto de inviabilizar o 

reconhecimento das particularidades de cada criança e sua família.  

É essencial pensar em estratégias para o enfrentamento da medicalização, 

contemplando esforços das instituições, dos profissionais e da gestão coerentemente com a 

ideologia de uma prática desmedicalizante. A prática deve ser ampliada a fim de garantir uma 

clinica ampliada, porém é preciso partir de uma maior responsabilização de todas as partes 

envolvidas pela promoção de SMI. Com o desenvolvimento de ações de maior eficácia 

terapêutica e promotoras de autonomia restringe-se, paralelamente, o processo de 

medicalização.  

Ainda temos uma longa caminhada a percorrer. É necessário tornar essa população 

visível e relevante para que o cuidado dispensado a ela se torne efetivamente um direito. 

Direito ao cuidado, que envolve várias instâncias para que, assim, como se preconiza ao 

indivíduo adulto, a criança tenha acesso a uma atenção integral, sendo respeitadas suas 

diferenças de desenvolvimento e de contexto sociocultural. O investimento na constituição de 

uma rede articulada e interligada é um desafio que se apresenta. Pesquisas referentes ao tema 

em nível local e regional são uma oportunidade para contribuir na produção de um saber que 

ofereça sustentação a dispositivos de uma rede articulada e interligada. 
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8.1 Anexo 1: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do 
Campus Centro Oeste Dona Lindu (CEPES/CCO) da UFSJ 
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8.2. Anexo 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de 

dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

João del-Rei, pelo telefone (xx) xxxx-xxxx.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: “REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL INFANTIL: DISCURSOS DE 

PROFISSIONAIS MÉDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA”. 
Pesquisador responsável: Fernanda Márcia de Azevedo Gomes. 

Telefone para contato: (xx) xxxx-xxxx  

 

A pesquisa visa (descrição dos objetivos da pesquisa). Como parte dos procedimentos da 

pesquisa serão realizados: (descrição dos procedimentos a ser realizados). A pesquisa não 

apresenta prejuízos, desconforto ou lesões de quaisquer natureza. Por meio da pesquisa, 

pretende-se (metas da pesquisa). A participação poderá ser solicitada por meio de 

agendamento prévio, em comum acordo, a qualquer momento dentre os anos de 2010 e 2011. 

Garante-se o sigilo das informações fornecidas, bem como a possibilidade de retirar o 

consentimento a qualquer tempo, sem quaisquer prejuízos pessoais ou profissionais.  

 

____________________________________________/ ____________________________ 

Pesquisador / Assinatura 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO  

Eu, ______________________________________________, RG n. 

_________________________, CPF n. _____________________________, abaixo-assinado, 

concordo em participar do estudo “Promoção e prevenção em saúde mental infantil: sentidos e 

significados de profissionais da atenção primária”, como sujeito. Fui devidamente informado 

e esclarecido pelo pesquisador acima identificado sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve 

à qualquer penalidade.  

Local e data: _______________________________________________________________  

 

__________________________________________/ _____________________________ 

Nome / Assinatura
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8.3 Anexo 3: Roteiro da Entrevista Semi-Estruturada 
 

 

Data do preenchimento: ___ / ___ / ___ 

Unidade de Saúde: ________________________________ 

Equipe em que atua: _______________________ Há quanto tempo:__________________ 

Tipo de contrato de trabalho: (   ) concursado      (  ) seletista    Há quanto tempo:________ 

 

DADOS GERAIS DO ENTREVISTADO 

 

- Nome: ________________________________________________________________ 

- Sexo: (  ) M   (  ) F         - Idade: ____ anos 

- Escolaridade 

(   ) Graduação: ____________________________________________________________ 

Ano: ________ Instituição:___________________________________________________ 

 

(   ) Residência/especialização. Área: ___________________________________________ 

Ano: ________ Instituição:___________________________________________________ 

 

(   )Outros cursos: 

 1-_______________________________________________________________________ 

Ano: ________ Instituição:___________________________________________________ 

2- _______________________________________________________________________ 

Ano: ______ Instituição:_____________________________________________________ 

3-_______________________________________________________________________ 

Ano: ________ Instituição:___________________________________________________ 

4-_______________________________________________________________________ 

Ano: ________ Instituição:___________________________________________________ 

5-_______________________________________________________________________ 

Ano: ________ Instituição:___________________________________________________ 

6-_______________________________________________________________________ 

Ano: ________ Instituição:___________________________________________________ 
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- Percurso profissional:  

 

ANO DURAÇÃO INSTITUIÇÃO ATIVIDADE REALIZADA 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 

 

A partir desse momento a entrevista será gravada: 

 

�  Quais as atividades com criança que você desenvolve atualmente? 

 

� Você já atendeu algum caso de criança que em sua opinião apresentava algum 

problema/dificuldade emocional ou de comportamento? Você pode me relatar? Como 

chegou, motivo, o que aconteceu durante a consulta, o que foi realizado... 

 

� O que você considera ser ideal para resolver, solucionar o “problema” dessa criança? O 

que teria sido o melhor para essa criança? 

 
� Para você o que é saúde mental infantil? 


