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O presente estudo tem como objetivos identificar as ações desenvolvidas pela equipe de enfermagem do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) centrada na participação familiar no cuidado do paciente com 
sofrimento psíquico, e descrever a importância da participação familiar no cuidado do paciente com 
sofrimento psíquico na percepção da equipe de enfermagem. Entrevistas semiestruturadas foram 
realizadas com nove profissionais de enfermagem de três Centros de Atenção Psicossocial, localizados na 
cidade de Teresina, Piauí. Os dados foram submetidos á Análise Temática e a interpretação, segundo 
Minayo. A análise das informações permitiu organizar os resultados em três categorias. Na primeira, a 
equipe de enfermagem percebe que a participação da família no cuidado do usuário do CAPS, pode 
contribuir para uma evolução terapêutica mais eficaz do usuário, mas o acompanhamento da família no 
tratamento do paciente, ainda é deficiente. A segunda categoria traz as ações desenvolvidas pela equipe de 
enfermagem do CAPS enfatizando a participação familiar no cuidado do paciente. E a terceira relata a 
importância da participação familiar no cuidado do paciente na percepção da equipe de enfermagem. 
Assim, novos dispositivos devem incluir a família no cuidado do usuário de CAPS como uma renovação na 
assistência em saúde mental. 
Descritores: Saúde Mental; Família; Desinstitucionalização. 
 
The present study aims to identify you as the actions taken by the nursing staff of the Center for 
Psychosocial Care (CAPS) focuses on family participation in patient care with psychological distress, and 
describe the importance of family participation in patient care with psychological distress in the perception 
nursing staff. Semi-structured interviews were conducted with nine nurses from three community mental 
health services, located in the city of Teresina, Piauí, Brazil. Data were subjected to thematic analysis and 
interpretation, second Minayo. Analysis of the information possible to organize the results into three 
categories. At first, the nursing staff realizes that the family's participation in the care of the CAPS user, can 
contribute to a more effective therapeutic evolution of the user, but follow-up of the family in patient care, is 
still deficient, according to the survey data . The second category features the actions taken by the nursing 
staff of CAPS emphasizing family participation in patient care. The third relates the importance of family 
participation in patient care in the perception of the nursing team. Thus, new devices including family in 
care of the user of CAPS as a renewal in mental health care. 
Descriptores: Mental Health; Family; Deinstitutionalization. 
 
El presente estudio tiene como objetivo identificar las medidas adoptadas por el equipo de enfermería del 
Centro de Atención Psicosocial (CAPS) basadas en la participación familiar en el cuidado de los pacientes 
con trastornos psicológicos, y describir la importancia de la  
participación de la familia en el cuidado de los pacientes con trastornos psicológicos en la percepción del 
personal de enfermería. Entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo con nueve profesionales de 
enfermería de tres servicios de salud mental de la comunidad, ubicada en la ciudad de Teresina, Piauí, 
Brasil. Los datos fueron sometidos a análisis temático y la interpretación, de acuerdo con Minayo. El análisis 
de las informaciones generó tres categorías. En primer momento, el personal de enfermería se da cuenta de 
que la participación de la familia en el cuidado de los usuarios del CAPS, puede contribuir a la evolución 
terapéutica más eficaz de los usuarios, pero el seguimiento de la familia en la atención al paciente, es 
deficiente. La segunda categoría reúne las medidas adoptadas por el personal de enfermería del CAPS con 
énfasis en la participación de la familia en la atención al paciente. La tercera categoría apunta la 
importancia de la participación familiar en la atención al paciente en la percepción del equipo de 
enfermería. Por lo tanto, nuevos dispositivos debe incluyer la familia en la atención de los usuarios de los 

CAPS, como una renovación en el cuidado de salud mental. 
Descriptores: Salud Mental. Familia. Desinstitucionalización. 
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INTRODUÇÃO 

 reforma psiquiátrica inicia-se nos anos 1960, 
com movimentos contestando os maus tratos aos 

portadores de transtornos mentais, os quais eram 
mantidos em manicômios, violentados e separados 
de seus familiares, tornando-se excluídos da 
sociedade. O movimento antimanicomial percorreu 
vários países com o intuito de abolir a repressão 
imposta aos pacientes, essa luta foi realizada por 
familiares de pessoas com histórico de longas 
internações psiquiátricas, trabalhadores em saúde 
mental, movimentos sanitários e sindicalistas¹.  
As políticas de saúde no Brasil sofreram muitas 
mudanças, as quais proporcionam uma oportunidade 
de refletir sobre o modo assistencial voltado às 
práticas de prevenção de doenças e promoção da 
saúde e não somente a forma curativa como ocorria 
antigamente. Essa diferença existente entre o 
curativo e o preventivo, começou a ser ressaltada a 
partir da visão do homem como um todo e nos seus 
diversos aspectos biopsicossociais. Dentre as 
conquistas alcançadas dentro da política de saúde 
brasileira, está a renovação da política de saúde 
mental. A assistência em saúde mental vem sofrendo 
mudanças significativas ao logo do tempo².  
Com a política do Ministério da Saúde para a saúde 
mental iniciou-se a substituição dos hospitais 
psiquiátricos por serviços de atenção diária, 
organizadas em instituições não manicomiais, como 
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 
Os CAPS, entre todos os dispositivos de atenção à 
saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. É o surgimento dessas 
unidades que passa a demonstrar a possibilidade de 
organização de uma rede substitutiva ao hospital 
psiquiátrico no país. É função do CAPS prestar 
atendimento clínico em regime de atenção diária, 
evitando assim as internações hospitalares, 
promover a inserção social das pessoas com 
transtornos mentais através de ações intersetoriais, 
regular a porta de entrada da rede de assistência em 
saúde mental na sua área de atuação, dar suporte à 
atenção à saúde mental, organizar a rede de atenção 
aos portadores de doenças mentais. O CAPS deve ser 
substitutivo e não complementar aos hospitais 
psiquiátricos. Cabe a este serviço o acolhimento e a 

atenção às pessoas com transtornos psíquicos graves 
e persistentes, procurando preservar e fortalecer os 
laços sociais do usuário em seu território³.  
Observa-se que os deveres e propostas de 
atendimento do CAPS, estimulam o atendimento das 
pessoas com sofrimento psíquico, o mais próximo da 
sua residência, inseridos no convívio familiar. A 
presença da família de pacientes nos serviços de 
saúde mental está inserida desde o processo da 
Reforma Psiquiátrica, que ocorreu através de 
associações de usuários e familiares, que lutaram por 
melhores condições de saúde e tratamentos 
adequados. 
A família deve ser considerada como unidade 
cuidadora, pois esta além de constituir um elo entre o 
doente e o serviço de saúde. Ela deve esta inserida no 
espaço nos quais seus membros interagem, tendo 
oportunidades de trocar informações com a equipe e 
outros familiares, que ao identificarem problemas de 
saúde possam apoiar-se, e buscar soluções para seus 
problemas4.  
Com a proposta de desinstitucionalização 
(desospitalização), a família passou da condição de 
ser afastada do seu membro, para ações de atitudes 
com compromisso e responsabilização no tratamento 
/ cuidado do paciente dentro do serviço de saúde 
mental, ou seja, tornou-se protagonista dessa equipe. 
A participação da família no cuidado oferecido por 
um Centro de Atenção Psicossocial deve ser baseada 
através de atendimentos de grupos familiares, que 
podem consistir em reuniões familiares para criar 
laços de solidariedade entre elas; discutir problemas 
em comum; apresentar meios mais fáceis para 
enfrentar as dificuldades como o preconceito, medo, 
exclusão, e outros; dar orientações sobre diagnóstico 
e tratamentos dos seus parentes. A realização de 
ações educativas para promover saúde de toda a 
família, também é importante5.  

Assim, os modelos de trabalho na área da saúde 
mental devem dispor de técnicas, conceitos, 
programas voltados para os usuários e familiares do 
serviço, e uma equipe, a qual promova cidadania e 
saúde, além de direcionar o olhar para os sintomas 
do indivíduo, estes espaços devem dispor de 
estratégias para oferecer acolhimento, terapias 
ocupacionais, além da medicamentosa, educação e 
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dar oportunidade de expressão dos usuários e 
acompanhantes, aproximá-los da equipe, permitindo 
serem vistos como cidadãos capacitados e com seus 
direitos reconhecidos. 
 Assim este estudo tem como objetivos 
identificar as ações desenvolvidas pela equipe de 
enfermagem do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) centrada na participação familiar no cuidado 
do paciente com sofrimento psíquico, e descrever a 
importância da participação familiar no cuidado do 
paciente com sofrimento psíquico na percepção da 
equipe de enfermagem. 
 
METODOLOGIA 
O presente estudo é uma pesquisa descritiva com 
abordagem qualitativa. O método qualitativo propicia 
a construção de novas abordagens, revisão e criação 
de novos conceitos sobre o tema pesquisado durante 
a investigação. Caracteriza-se pelo conhecimento, 
compreensão do processo estudado, e assim permite 
novas hipóteses e construção de indicadores 
qualitativos6. 

A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em 
Pesquisa da Fundação Municipal de Saúde de 
Teresina (FMS), sob número de parecer CAA/N° 
54/2010 de dezembro de 2010, bem como pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santo 
Agostinho, em fevereiro de 2011, seguindo assim, os 
preceitos da Resolução nº 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. 
A pesquisa foi realizada na cidade de Teresina – PI, 
situada ao centro-norte do Estado do Piauí. O campo 
de estudo foram três Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) da cidade de Teresina. CAPS ad, CAPS II norte 
e CAPS II leste. 
O presente estudo tem como sujeitos os profissionais 
de Enfermagem. Foram entrevistados 9 profissionais, 
sendo 5 Enfermeiras e 4 Técnicas em Enfermagem, 
que aceitaram participar da pesquisa mediante 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e que compõem as equipes que atuam 
nos CAPS ad, CAPS II norte, e CAPS II leste, do 
município de Teresina/PI. Os sujeitos incluídos são 
os profissionais que aceitaram participar da pesquisa, 
e que permaneceram trabalhando na instituição de 
saúde até o término da coleta de dados. Os sujeitos do 
estudo são profissionais de enfermagem, todos do 
gênero feminino, com idade entre 26 e 43 anos, 
apresentando tempo de atividade no CAPS de 5 
meses a 6 anos. 
Para coleta de dados, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, com questões abertas sobre a 
temática, e roteiro de entrevista contendo 
características sociais do entrevistado (gênero, idade, 
profissão, ano de conclusão do curso, tempo de 
atividade no CAPS) e dados que respondessem aos 

objetivos do estudo. A coleta foi realizada nos meses 
de março e abril de 2011. O horário das entrevistas 
foi previamente combinado com os profissionais, 
com horários disponibilizados por eles, as entrevistas 
ocorreram numa sala reservada em cada CAPS 
estudado, e as entrevistas foram gravadas e em 
seguida transcritas. 
Os dados foram submetidos à análise e a 
interpretação na perspectiva de Minayo. A análise de 
conteúdo diz respeito a técnicas de pesquisa que 
permitem tornar replicáveis e válidos os dados de um 
determinado contexto, por meio de procedimentos 
especializados e científicos6.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise das informações permitiu organizar os 
resultados em três categorias concretas, 
denominadas em: a participação familiar no cuidado 
do usuário do CAPS; ações desenvolvidas pela equipe 
de enfermagem do CAPS enfatizando a participação 
familiar no cuidado do paciente com sofrimento 
psíquico; e a importância da participação familiar no 
cuidado do paciente com sofrimento psíquico na 
percepção da equipe de enfermagem. 
1) A Participação Familiar no Cuidado do Usuário 
do CAPS 
A atenção à saúde mental vem sofrendo 
transformações significativas. O tratamento dos 
pacientes portadores de sofrimento psíquico foi 
marcado pela exclusão da família no 
acompanhamento do seu familiar durante sua 
internação psiquiátrica7. Com as mudanças na área 
da saúde mental, o tratamento destes pacientes está 
inovando o método de assistência, permitindo que a 
família participe do tratamento e ocupe um lugar de 
aliada durante o processo terapêutico. Os novos 
modelos assistenciais de saúde mental propõem a 
presença da família, a qual é convidada a participar 
desta atual forma de cuidar e enfrentar o sofrimento 
psíquico. Sobre a percepção da equipe de 
enfermagem em relação à participação da família no 
cuidado do usuário do CAPS, surgem os seguintes 
depoimentos: 
- Se a família participa no cuidado com esse usuário 
dentro do CAPS, essa ligação da família, usuário e o 
serviço, é que vai dá uma evolução terapêutica melhor 
pra esse usuário, onde nós vamos ter também as 
informações, o que acontece lá na família isso favorece 
um melhor entendimento ao usuário (Depoente 1). 
- Geralmente, os pacientes em que a família participa 
do tratamento, é até melhor o tratamento do que 
aquele que a família não vem, e, além disso, no CAPS a 
família tem direito ao atendimento, até mesmo 
atendimento médico, como a família passa por um 
sofrimento tão grande que às vezes precisa de um 
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apoio psicológico, psiquiátrico e tem direito a esse 
atendimento (Depoente 7). 
Pode-se perceber que a participação da família no 
cuidado do paciente com sofrimento psíquico 
contribui para uma evolução terapêutica mais eficaz 
do usuário e possibilita também uma aproximação 
das relações entre familiares, assim, estes se tornam 
mais engajados nesta participação.  
Um serviço como o CAPS, além de cuidar do doente 
mental, proporciona também apoio às famílias, as 
quais precisam também de atenção à sua saúde. 
Quando as famílias participam do cuidado do seu 
doente, podem aumentar a compreensão sobre a 
doença e melhorar a relação com o doente8. 
Deve-se destacar ainda que, o acompanhamento da 
família no tratamento do paciente, ainda é deficiente, 
de acordo com os depoimentos abaixo: 
- Infelizmente a família, ela não participa como 
deveria, se houvesse a participação da família [...] com 
certeza o tratamento seria bem melhor, mas as 
famílias são muito tímidas ainda na questão da 
participação (Depoente 6). 
- Aqui nesse CAPS [...] eu acho que a participação 
familiar é muito pouca, a maioria deixa os clientes e 
vão pra casa, ás vezes ficam aqui até meio-dia. A 
família evita muitas vezes até entrar no CAPS 
acompanha o paciente até a esquina só. Os familiares 
só procuram nossa ajuda quando o paciente tá em 
crise (Depoente 3). 
 
Embora a participação da família seja essencial no 
tratamento do portador de sofrimento psíquico, 
observa-se que muitas famílias ainda se detêm na 
ideia de que o tratamento destes pacientes é de total 
responsabilidade do serviço que presta o 
atendimento ao usuário do CAPS. Essas famílias 
então fogem de suas responsabilidades de 
acompanhar, dar atenção ao seu parente, quer seja 
por exaustão de um tratamento contínuo e 
permanente, características de muitos transtornos, 
ou simplesmente por se eximirem da 
responsabilidade do cuidar, demonstrando, assim um 
desafio a ser superado neste novo modelo de cuidar 
da saúde mental. 
2) Ações Desenvolvidas Pela Equipe de 
Enfermagem do CAPS Enfatizando a Participação 
Familiar no Cuidado do Paciente com Sofrimento 
Psíquico 
A presença da família no tratamento do portador de 
sofrimento psíquico não objetiva somente orientar os 
familiares quanto à administração e adequação de 
horários dos medicamentos, como também devem 
agir diante de possíveis crises e informá-los sobre a 
patologia do seu familiar. Esta participação também 
permite a construção de projetos e meios para a 
realização da inserção social destes pacientes, 

minimizar o estigma presente em muitas famílias, 
promover a cidadania e uma melhor qualidade de 
vida para o portador de sofrimento psíquico e sua 
família. 
No presente estudo, as ações desenvolvidas pela 
equipe de Enfermagem do CAPS, centrada na 
participação familiar no cuidado do paciente com 
sofrimento psíquico, constituem-se para os 
profissionais como: 
- A questão enfermagem em si, a gente faz 
atendimento individual, família e eles nos procuram 
sofridos, lógicos né, e querendo saber o porquê daquele 
comportamento, porque que o filho dele é assim, 
daquela forma, eles nos procura com questão, com 
aquele pedido pelo amor de Deus, nos ajude (Depoente 
4). 
Neste depoimento fica claro que, quando as famílias 
buscam ajuda e recebem apoio e orientações, por 
parte dos profissionais, têm mais condições de 
compartilhar seus problemas, e possivelmente se 
envolvem na reabilitação do usuário. 
- Nós temos as reuniões familiares [...] visitas 
domiciliares, pra gente ver como é que está sendo 
desenvolvido esse papel da família junto com esse 
paciente lá em casa. A enfermagem tem um grupo 
semanal, grupo informativo, que muitas vezes a gente 
fica informando sobre medicação e sobre os efeitos 
adversos (Depoente 5). 
- Fazemos reuniões de grupos, falamos sobre um monte 
de tema. Um dia é sobre higienização, falamos sobre a 
saúde, mesmo mental. Fazemos também terapias, [...] 
reuniões em grupos, que acontece duas vezes por 
semana por parte da enfermagem (Depoente 3). 
Observa-se que ainda é necessário maior 
planejamento acerca de atividades que envolvam as 
famílias no cuidado do paciente com sofrimento 
psíquico, por parte dos profissionais. As equipes dos 
CAPS precisam estar trabalhando mais as famílias, 
frisando que estas se engajem no projeto terapêutico 
e que sejam corresponsáveis pelo cuidado deste 
familiar doente. Além de apresentarem mais 
estratégias para atender os familiares, oferecendo 
orientações adequadas e dar um suporte para que 
elas possam enfrentar as dificuldades encontradas 
junto ao portador de transtornos mentais. 
O CAPS dispõe de uma equipe multiprofissional e as 
atividades desenvolvidas neste espaço são 
diversificadas, oferecendo atendimentos em grupos e 
individuais, oficinas terapêuticas, atividades físicas, 
além de orientações medicamentosas, reuniões 
familiares, as quais podem resultar em trocas de 
experiências entre as famílias e auxiliar no cuidado. 
Neste serviço, a família é considerada como parte 
fundamental do tratamento, tendo atendimento 
específico (grupal ou individual) e livre acesso ao 
serviço, sempre que se fizer necessário9. 
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3) A Importância da Participação Familiar no 
Cuidado do Paciente com Sofrimento Psíquico na 
Percepção da Equipe de Enfermagem 
A Família é entendida como um espaço onde se 
aprende a conviver, independente de formas, 
diferenças e estado de saúde. É a unidade cuidadora 
dos membros que a compõe. A família é construída 
num ambiente tendo a rotina de autocuidado como 
algo natural. No surgimento de uma enfermidade ela 
proporcionará o apoio familiar necessário, pois é a 
principal base na constituição de um processo de 
tratamento de saúde10. Nos serviços de saúde, a 
família pode ser um auxiliar no processo de 
tratamento e ou reabilitação dos seus membros. O 
cuidado e o apoio que um familiar pode oferecer ao 
seu parente são de fundamental importância na 
evolução da saúde do mesmo. 
Algumas falas relatam a importância da participação 
familiar no cuidado do paciente com sofrimento 
psíquico, na percepção da equipe de Enfermagem dos 
CAPS: 
- Família é primordial, o tripé do tratamento do 
usuário é a família, também tem que participar, então 
fica a família, a medicação e a equipe do CAPS [...] 
Esses três são importantes, mas a família é muito mais 
ainda porque ele vai está inserido deste de criança na 
família que tem todo o manejamento, aquela educação 
(Depoente 5). 
- É fundamental essa participação familiar, porque o 
paciente quando é inserido no CAPS ele está vindo para 
um ambiente totalmente estranho, vêm muito 
estigmatizados pela questão da internação 
psiquiátrica. Então o familiar está acompanhando, 
trazendo o paciente, mas depois o abandona, e a gente 
sabe que esses pacientes têm muitas idas e vindas, 
recaídas e crises. Aí a família tem que entrar. 
(Depoente 8). 
- É muito importante sempre o apoio da família até 
pra quem não tem problema, é importante. A pessoa 
que tem sofrimento psíquico precisa de uma atenção 
especial, um acompanhamento especial (Depoente 2). 
É interessante ressaltar o estigma que muitos 
pacientes e familiares enfrentam por conta do 
sofrimento psíquico. Se observa que a presença da 
família no tratamento do paciente é de suma 
importância, pois além de auxiliar na melhora do 
quadro clínico do paciente mental, essa ligação entre 
usuário, família e serviço de saúde mental e o apoio 
da família para com o seu familiar, é indispensável 
para o enfrentar de estigmas, que afeta esses 
pacientes. 
- O paciente também precisa da família, de um amigo, 
e às vezes eles se sentem só e com o tratamento, por 
exemplo, na hora da medicação eles precisam de 
alguém, por si só eles não vão ter aquele cuidado e nem 

aquela percepção  na hora da medicação, por isso a 
família é essencial no tratamento. (Depoente 9). 
O cuidado doméstico oferecido pela família e o 
suporte dos serviços de saúde mental, estão 
entrelaçados, pois à família é imprescindível o apoio 
de um serviço especializado e preparado para 
acolher seu sofrimento e desespero no lidar com um 
cuidado tão complexo, que é o de um portador de 
transtorno mental. A assistência que um serviço de 
saúde oferece a essas famílias pode contribuir para a 
inserção deste familiar no cuidado do paciente, e 
consequentemente favorecer na evolução terapêutica 
deste11.  
Ser portador de transtorno psíquico não significa 
loucura, incapacidade de realizar determinadas 
atividades, e sim um sofrimento psicológico que 
precisa de tratamento. Este tratamento não deve ser 
baseado em isolamentos e contenções, nem mesmo a 
base de fármacos, e sim num processo terapêutico 
que inclua além de medicamentos, atividades de 
comunicação entre usuários do serviço de saúde 
mental, equipe de profissionais e principalmente, a 
família. Este é o principal meio de suporte para a 
realização da recuperação destes pacientes, os quais 
necessitam de apoio familiar. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo foi desenvolvido tendo como objetivos 
identificar as ações realizadas pela equipe de 
enfermagem do CAPS centrada na participação 
familiar no cuidado do paciente com sofrimento 
psíquico e descrever a importância da participação 
familiar no cuidado do paciente. Assim, se alcançou 
os objetivos ao se identificar a importância da 
assistência de Enfermagem tendo a família como um 
apoio no cuidado oferecido ao portador de 
sofrimento psíquico. 
A presença da família no cuidado do paciente com 
sofrimento psíquico depende muito do tipo e 
organização que a unidade de saúde oferece, e da 
forma que o serviço aborda cada família. 
No Centro de Atenção Psicossocial, a presença da 
família constitui-se como um meio o qual possibilita a 
construção de atividades de tratamento voltadas não 
só para o paciente, mas também para a própria 
família que está presente no serviço, onde esta tem 
oportunidade de esclarecer dúvidas, compreender o 
estado de saúde do seu familiar, receber orientações 
que possam auxiliar no enfrentamento de 
preconceitos, e obter informações sobre o tipo de 
tratamento que o paciente receberá. Assim 
conseguem dedicar-se melhor ao cuidado do paciente 
e ter um relacionamento saudável e afetivo no 
ambiente domiciliar. 
A participação familiar no acompanhamento do 
tratamento de usuários do CAPS constitui-se ainda 
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como uma deficiência a qual precisa ser superada.  O 
estudo aponta o descuido que muitos pacientes 
sofrem por parte de seus familiares, por não estarem 
presentes no seu cuidado, procurarem o serviço de 
saúde somente quando o paciente está em crise, para 
esclarecer alguma dúvida, ou atuar como informantes 
de dados do cliente. Abstendo-se assim, de suas 
responsabilidades com o paciente deixando-as para o 
serviço de saúde mental. 
É preciso a construção de estratégias que possam 
atrair as famílias de pacientes com transtornos 
mentais para as unidades de saúde, para que junto 
com os profissionais estes familiares sejam 
trabalhados e trabalhem para a criação de processos 
de tratamentos que venham evoluir no cuidado 
destes pacientes.  
O acolhimento da família, consultas de enfermagem, 
reuniões em grupos ou individuais, visitas 
domiciliares, terapias ocupacionais, festas 
comemorativas com familiares, usuários e equipe de 
saúde são algumas atividades que poderão facilitar a 
inserção efetiva da família no cuidado do paciente 
com sofrimento psíquico junto ao CAPS. Assim as 
ações da equipe ocorreriam em um cenário mais 
amplo e eficaz, repleto de possibilidades para 
promoção da saúde mental das pessoas. 

O acompanhamento familiar no cuidado do paciente 
permite comparar a evolução terapêutica de 
pacientes que recebem tratamento, apoio e dedicação 
da família, com pacientes que não desfrutam deste 
privilégio de ter a participação de sua família. A 
presença da família no tratamento de pacientes 
mentais pode auxiliar no desempenho do aspecto 
clínico do paciente e nas relações familiares. 
Concedendo assim, a construção de meios que 
possibilitam um viver menos estigmatizado. 
Inserir a família no cuidado não é fácil, para essa 
efetivação, além de criar ações que despertem a 
presença da família no tratamento do paciente é 
preciso que os profissionais estejam cientes da 
importância familiar no processo de cuidar, e que 
desenvolvam um trabalho conjunto entre equipe e 
família, compartilhem experiências e 
responsabilidades comprometendo-se para a 
realização de assistência integral ao usuário. 
Portanto, se acredita que ligação entre equipe de 
saúde mental e a família como parceira no cuidado 
torna a assistência em saúde mais qualificada e 
completa, capaz de enfrentar dificuldades que 
profissionais familiares e pacientes enfrentam com o 
sofrimento psíquico, formando caminhos menos 
sofridos e construindo novas perspectivas no cuidado 
em saúde mental.  

 
 REFERÊNCIAS  
 

1. Antunes SMMO, Queiroz MS. A configuração da reforma 
psiquiátrica em contexto local no Brasil: uma análise 
qualitativa. Cad. Saúde Pública 2007; 23(1). Disponível em 
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0102-311X2007000100022&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em 08 de out. 2010. 
2. Santiago JLC, Medeiros JM. A percepção dos profissionais 
da estratégia saúde da Família sobre a assistência aos 
portadores de transtorno mental. 2009. Monografia 
(Especialização em Atenção Psicossocial) -Centro de 
Ciências Humanas e Letras, Universidade Federal do Piauí, 
Teresina, Piauí. 
3. Ministério da Saúde(Br). Reforma Psiquiátrica e Política 
de Saúde Mental no Brasil – Conferência Regional de 
Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de 
Caracas. Brasília, 07 a 10 de novembro de 2005. 
4. Bielemann VLM et al. A inserção da família nos centros 
de atenção psicossocial sob a ótica de seus atores sociais. 
Texto contexto – enferm 2009; 18(1). Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S010407072009000100016&lng=en&nrm=iso>  Acesso 
em 18 de set. 2010. 
5. Ferreira VM, Tocantins FR, Nogueira ML. Enfermeiro e 
Familiar de Usuário de um Centro de Atenção Psicossocial: 

necessidade de saúde expressa. Rev. Gaúcha de Enferm 
2009; 30(2): 235-41. 
6. Minayo MCS. O desafio do conhecimento. Pesquisa 
qualitativa em Saúde. São Paulo: Hucitec, 11.ed. 2008. 
7. Moreno V. Familiares de portadores de transtorno 
mental: vivenciando o cuidado em um centro de atenção 
psicossocial. Rev. esc. enferm. USP 2009; 43(3). Disponível 
em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S008062342009000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em 13 de maio de  2011. 
8. Silva MS. Família e o cuidado do portador de psicose em 
um CAPS de Salvador. 2007. Dissertação de mestrado em 
Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da 
Universidade Federal da Bahia. 
9. Mielke FB et al . O cuidado em saúde mental no CAPS no 
entendimento dos profissionais. Ciênc. saúde coletiva 2009; 
14(1). Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S141381232009000100021&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em 10 de abril de 2011. 
10. Martins IMM, Garlete G, Bellini MIB. Família cuidadora: 
a (re) organização familiar frente ao adoecimento. X Salão 
de Iniciação Científica – PUCRS, 2009. 
11. Rosa LCS. Transtorno Mental e o cuidado na família. 2ª 
ed. São Paulo, Cortez, 2008. 

 


