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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a história de uma família de usuário com
transtorno mental grave inscrito no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de São Carlos (SP). Para
conhecer a história da família utilizamos o Modelo Calgary de Avaliação (MCAF) e de Intervenção na
família. Para a coleta de dados utilizamos a entrevista semi-estruturada que foi realizada através de
visita domiciliar, gravada e transcrita posteriormente. Os dados coletados foram apresentados e discu-
tidos com a equipe do serviço. Ao final verificamos que o Modelo Calgary foi um referencial valioso para
a avaliação e intervenção junto à família. A visita domiciliar também se constituiu em uma estratégia
fundamental para a aproximação da equipe com o contexto de vida da família.
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ABSTRACT:  This research has as purpose to present the history of a user family with serious mental
disturbance enrolled at the Psychosocial Attention Center (CAPS) in the city of São Carlos (SP). In
order to know the family history, we used the Calgary evaluation (MCAF) and family intervention model. For
the data collecting we used the semi-structured interview, which was performed through a home visit,
recorded and to be transcribed afterwards. The collected data were presented and discussed with the
service staff. At the end of  it we verified that the Calgary model was a valuable reference for the
evaluation and the intervention next to the family. The home visit became also a fundamental strategy
for the staff approach within the context of the family life.
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RESUMEN: Esta investigación tiene como objetivo presentar la historia de una familia de usuarios
con transtorno mental grave inscritos en el Centro de Atención Psicosocial (CAPS) de San Carlos (SP).
Para conocer la historia de la familia utilizamos el Modelo Calgary de Evaluación (MCAF) y de
Intervención en la familia. Para la colecta los datos utilizamos la entrevista semi-estructurada que  fue
realizada a través de la visita domiciliária, gravada y transcrita posteriormente. Las informaciones
recolectadas fueron presentadas y discutidas con el equipo del servicio. Finalmente verificamos que el
Modelo Calgary fue un referencial valioso para la evaluación e intervención junto con la familia. La
visita al domicilio también constituyó una estrategia fundamental para la aproximación del equipo con
el contexto de vida de la familia.
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INTRODUÇÃO

Vivemos no país o processo da Reforma Psi-
quiátrica entendida como um processo permanente
de construção, de reflexão e de transformações que
ocorrem a um só tempo e articuladamente nos cam-
pos assistencial, jurídico-político, cultural e conceitual1.

Nesse processo torna-se importante ressaltar e
reconhecer o avanço na reorientação do financiamen-
to do setor, o que tem possibilitado a criação/cons-
trução em todo o país das novas estruturas de atendi-
mento ou serviços substitutivos ao manicômio, como
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Em nossa realidade e como resultado dessa
reorientação e da articulação política dos atores en-
volvidos, inaugurou-se no ano de dois mil e dois o
primeiro CAPS do município de São Carlos e micro-
região. Embora tenha sido inaugurado recentemente
podemos afirmar pela nossa vivência na sua constru-
ção que este serviço vem buscando colocar em práti-
ca os princípios da Reforma Psiquiátrica. Dessa for-
ma um de seus princípios é buscar o incentivo à efeti-
va participação da comunidade na sua construção.
Considera, portanto, a família como co-autora na pro-
dução de cidadania dos usuários 2.

Diante dessa realidade, temos sido motivadas a
buscar novos referenciais, novos instrumentos para um
cuidado efetivo com as famílias dos usuários porta-
dores de transtorno mental grave. Devemos reconhe-
cer que a prática com famílias não tem sido, até então,
a nossa realidade. Isso talvez tenha ocorrido como
resultado de nossa vivência estar centrada, até um pas-
sado recente, no hospital psiquiátrico (a atenção à saú-
de mental em nosso município tinha praticamente a
hospitalização como único recurso).

Embora a família seja parte essencial do cuida-
do de enfermagem e, mesmo sendo ela contemplada
como objeto na definição de enfermagem, esta não
se constitui necessariamente a prática de enfermagem.
A história revela ser o indivíduo o foco da atenção de
enfermagem sendo que, na maioria das vezes, coube
à família uma localização à margem dos
acontecimentos3.

 Diante da reestruturação da atenção em saúde
mental, a afirmação anterior não pode e não deve ser
a realidade a orientar a construção dos novos serviços
de saúde mental. Se outrora coube ao hospício legiti-
mar suas ações sobre a loucura, separando o indiví-
duo da família na crença de que esta modalidade de
tratamento reorganizaria o contato entre o doente, a
família e a sociedade, hoje, estamos diante de uma

nova lógica a orientar os serviços de atenção à saúde
mental: a da inclusão, que entende que o sujeito de
nossa atenção não se reduz a um aparelho psíquico
que necessita apenas de um diagnóstico e um trata-
mento. Implica muito mais. Implica que a doença
mental seja vista como um fenômeno histórico e com-
plexo, fenômeno este atravessado pelas dimensões
psicossociais que determinam o processo saúde-
doença4.

Por outro lado  nos perguntamos: como fazer
desse princípio uma realidade? Entendemos o traba-
lho com famílias como algo extremamente complexo
que necessita de uma formação específica. Na análise
das intervenções familiares no campo dos transtornos
mentais, destacam-se, dentre elas, as terapias familia-
res de abordagem psicanalítica, as terapias familiares
sistêmicas e as intervenções psicoeducativas.5 Também
se propõe o que se denomina de “prática avançada
com família” que, não sendo o nível mais profundo,
ou seja, o da psicoterapia familiar, consiste em dispor
de recurso de conhecimentos que capacitem o enfer-
meiro a pensar e agir com a família 3.

 “O processo de cuidar da família pode ser en-
tendido como uma metodologia de ação baseada em
um referencial teórico, isto é, o enfermeiro tem de ser
competente em acessar e intervir com as famílias num
relacionamento cooperativo – profissional/família –
tendo como base uma fundamentação teórica”6:1 .Tam-
bém devemos assinalar que o uso de estruturas
conceituais facilita na organização dos dados,
direcionando o foco da intervenção6.

Ao tomarmos conhecimento do Modelo
Calgary de Avaliação da Família (MCAF) e de Inter-
venção na Família (MCIF) 6-7 pensamos que ele pode-
ria ser um referencial importante na saúde mental. Tra-
ta-se de um referencial metodológico que permite
apreender a família como um sistema, diagnosticar seus
problemas de saúde, seus recursos potenciais para en-
frentar os problemas e os suportes sociais comunitári-
os disponíveis. A avaliação da família é realizada atra-
vés de entrevistas semi-estruturadas, utilizando dois
instrumentos: o genograma e o ecomapa.  Através
destes instrumentos podemos verificar as estruturas
internas e externas da família, os membros que fazem
parte da família, o vínculo afetivo entre eles e o con-
texto familiar.  Este modelo foi proposto por pesqui-
sadores da Universidade de Calgary, no Canadá e tem
sido utilizado com bastante propriedade, pois facilita
a organização dos dados para olhar a família.

Assim, decidimos realizar um trabalho de inter-
venção com famílias de usuários do CAPS de São
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Carlos – (SP) utilizando o MCAF e o MCIF. O objeti-
vo desta pesquisa foi avaliar e intervir junto a famílias
de usuários com transtorno mental grave utilizando o
Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção na Famí-
lia, apresentado a seguir.

METODOLOGIA

Local e procedimentos

O local escolhido para o desenvolvimento des-
te trabalho foi o Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) de São Carlos (SP). É um serviço aberto que
oferece cinco settings de atendimento: individual, em
grupo, oficina terapêutica, convivência e visitas domi-
ciliares. O trabalho é desenvolvido por uma equipe
interdisciplinar que vem oferecendo atendimento a
usuários com quadro grave de sofrimento psíquico
em regime de tratamento intensivo (o usuário passa o
dia todo) e semi-intensivo (ele permanece um perío-
do do dia).

Após orientação da Coordenadora do CAPS, a
nossa proposta de trabalhar com as famílias foi apre-
sentada em reunião de equipe realizada nesse serviço
todas as segundas-feiras à tarde.

Torna-se importante ressaltar que os familiares
dos usuários do CAPS já vinham recebendo atendi-
mento por meio dos Grupos de Família coordena-
dos por uma terapeuta ocupacional integrante da equi-
pe. Sendo assim, pensamos que um trabalho mais in-
dividualizado às famílias seria importante. Também
decidimos que ele deveria ser realizado durante visita
domiciliar.

Sujeitos da pesquisa

Para identificarmos as famílias, conversamos
inicialmente com a coordenadora do serviço e poste-
riormente com toda a equipe  para que nos indicas-
sem aquelas que, na sua visão, vinham apresentando
maiores dificuldades/necessidades. Ao final, seis fa-
mílias de usuários com quadro de sofrimento psíqui-
co grave foram atendidas. Apresentaremos aqui ape-
nas uma história, a história da Família de Rubi e seu
filho Leão, uma vez que não dispomos de espaço para
apresentação de todos os casos.

Para realizar nosso trabalho todas as famílias
foram convidadas a participar, sendo-lhes apresenta-
dos os objetivos e o desenvolvimento das atividades.
Após o consentimento de cada uma, feito por escrito,

segundo as normas éticas de pesquisa com seres hu-
manos, realizamos a avaliação e a intervenção com as
famílias. Também, para preservar-lhes a identidade,
os seus nomes foram trocados: o familiar recebeu o
nome de uma pedra preciosa e o usuário, o nome do
símbolo do zoodíaco correspondente. Os demais fa-
miliares foram nomeados com as primeiras letras de
seus nomes próprios.

Operacionalização e técnicas de coleta de dados:

Como afirmado anteriormente para a realiza-
ção deste trabalho foi utilizado o Modelo Calgary de
Avaliação da Família (MCAF) e o Modelo Calgary de
Intervenção na Família (MCIF)7.

Para maior compreensão deste modelo descre-
veremos primeiramente e de forma sucinta o MCAF
e, em seguida, situaremos os objetivos do MCIF.

 Avaliação da Família

O MCAF consiste em 3 (três) categorias princi-
pais: Avaliação Estrutural, Avaliação Funcional e Ava-
liação de Desenvolvimento sendo a avaliação da fa-
mília realizada através de entrevista semi-estruturada.

Avaliação Estrutural

A avaliação estrutural  consiste basicamente em
responder às seguintes perguntas: Quem faz parte da
família? Qual o contexto da família? Nesse momento
três aspectos são avaliados: estrutura interna e externa
e contexto da família7. Para realizá-la e, seguindo o
modelo adotado, utilizamos os dois instrumentos de
avaliação: o Genograma e o Ecomapa. É através da
aplicação desses instrumentos, que delineiam as estru-
turas internas e externas da família, que identificamos,
os membros que fazem parte da família, o vínculo
afetivo entre eles e o contexto familiar. Para uma mai-
or compreensão desses instrumentos e da sua aplica-
ção, eles são detalhados a seguir.

Instrumentos para a avaliação estrutural e sua aplicação

O Genograma

O genograma é uma árvore familiar represen-
tando a estrutura familiar interna. Propicia dados ricos
sobre os relacionamentos, ao longo do tempo, inclu-
indo dados sobre saúde, escolaridade, ocupação, reli-
gião, etnia, migração e moradia dos membros da fa-
mília. Para sua aplicação são necessários apenas um
pedaço de papel e uma caneta.
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O momento apropriado para sua aplicação é,
conforme o MCAF, na primeira entrevista com a fa-
mília. Esse processo iniciou-se com o entrevistador
situado de um lado de uma mesa, possuindo uma folha
de papel sulfite, de modo que todos os familiares pre-
sentes viam o que estava sendo escrito e, então, era
feita uma pergunta. Primeiramente o entrevistador
explicou o motivo da realização do exercício e iniciou
as perguntas com a seguinte questão: Quem faz parte
da família? Logo após, sua resposta era adicionada no
genograma de forma a envolver a família no exercí-
cio.  No genograma, os membros da família são co-
locados em séries horizontais que significam linhagens
de geração. Foram levantadas até três gerações de cada
família.

Ecomapa

 O valor primário do ecomapa é o impacto vi-
sual. O seu objetivo é representar os relacionamentos
dos membros da família com os sistemas mais am-
plos, ou seja, representar uma visão geral da situação
familiar, retratando as relações importantes de educa-
ção ou aquelas oprimidas por conflitos entre a família
e o mundo. Demonstra o fluxo ou a falta de recursos
e as privações da família.

Os símbolos e seus respectivos significados uti-
lizados no Genograma e Ecomapa estão apresenta-
dos no Anexo 1 deste trabalho.

Avaliação Funcional

Refere-se aos detalhes de como os indivíduos
normalmente se comportam uns em relação aos ou-
tros. Inicialmente buscamos os aspectos relacionados
ao aqui e agora da vida familiar. Os dados foram
coletados tanto pela observação das relações pelo
entrevistador no momento da entrevista quanto pelo
relato dos membros. Dois aspectos compreendem a
avaliação funcional: o instrumental e o expressivo. O
instrumental refere-se às rotinas de vida diária (comer,
dormir, preparar refeições, dar remédios) e o expres-
sivo, a aspectos verbais e não-verbais, à comunicação
circular entre os membros, além das características
emocionais.

Avaliação de Desenvolvimento

Segundo o MCAF, as famílias passam por cinco
fases que compreendem: saindo de casa (jovens sol-
teiros), a união das famílias pelo casamento – o novo
casal, famílias com filhos pequenos, famílias com ado-
lescentes, encaminhando os filhos para a saída de casa
e famílias no fim da vida. Conforme cada fase, a fa-

mília deve ajustar-se, tendo tarefas a cumprir.
Assim, a avaliação de desenvolvimento consiste

basicamente em responder às seguintes questões: Em
que fase do ciclo de vida familiar encontra-se a famí-
lia? Que mudança a família identifica com a chegada
da doença? Que mudanças ocorreram nos relaciona-
mentos?

Entrevista de avaliação (roteiro da entrevista,
tempo de duração, local, participantes, registro e pro-
cedimento de análise dos dados da entrevista)

O entrevistador dispôs de um roteiro da entre-
vista de forma a orientar os dados a serem coletados.
Todas as entrevistas foram realizadas por nós, sendo
o tempo de duração de no máximo uma hora e trinta
minutos.

Procuramos em nossas visitas primeiramente
constatar as referências dadas pelo CAPS e a partir
daí, agendar datas e horários que possibilitassem a
participação de toda a família no processo. Devemos
afirmar que, embora todos os membros das famílias
tenham sido convidados, nem sempre todos compa-
receram.

Após a concordância dos entrevistados, as en-
trevistas foram gravadas em fita cassete. Na semana
anterior à coleta de dados, foi realizado um pré-teste
para verificarmos a clareza do roteiro da entrevista e
também para testarmos nosso domínio com os ins-
trumentos de coleta. Este pré-teste foi realizado com
uma família atendida pelo CAPS por uma das autoras
deste trabalho, a mesma que entrevistou posteriormen-
te a família de Rubi.

Todas as entrevistas foram transcritas e analisa-
das posteriormente através da análise de  conteúdo8.

 Intervenção na família

Segundo o MCIF, a intervenção na família con-
siste basicamente em estabelecer uma relação terapêuti-
ca com os seus membros, de forma a propiciar a ex-
pressão de sentimentos, idéias e crenças e troca de in-
formações/conhecimentos7.

Ainda, segundo esse modelo, os objetivos gerais
das intervenções são: promover, incrementar ou sus-
tentar o funcionamento da família quanto a seus aspec-
tos cognitivos, afetivos e comportamentais e ajudar a
família a descobrir novas soluções, tendo como meta
reduzir ou aliviar o sofrimento.

As principais estratégias de intervenção ocorrem
durante a entrevista, sendo a própria entrevista a mais
importante delas. Entendemos assim que a avaliação e a
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intervenção não são entidades estanques, ou seja, no
momento da entrevista de avaliação, a  própria verbalização
da história e a postura de escuta do profissional con-
sistem já em uma intervenção3.

No desenvolvimento deste trabalho e após a
primeira visita domiciliar em que havíamos realizado
a primeira entrevista de avaliação de uma família, bus-
cando abranger todas as etapas da Avaliação da Famí-
lia segundo o modelo proposto, decidimos que deve-
ríamos, para obtermos uma intervenção mais efetiva,
apresentar e discutir o caso com a equipe do CAPS,
nas reuniões de equipe.

Esse procedimento não estava previsto em nos-
so projeto e não é, segundo o nosso entendimento,
sugerido pelo modelo adotado. Entretanto, sentimos
a necessidade de outros olhares, outras informações,
uma vez que constatamos, ao discutirmos os dados
coletados, que muitas informações precisavam ser
esclarecidas. Também pensamos que essa estratégia
poderia facilitar a apropriação do caso pela equipe,
possibilitando uma continuidade do trabalho com as
famílias.

A seguir apresentamos a história da família, que
compreende três momentos: o primeiro que se refere
a toda avaliação (estrutural, de desenvolvimento e fun-
cional); o segundo que  relata a vivência da família
com a doença e o terceiro que se constitui de um resu-
mo da discussão do caso com a equipe.

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA DE RUBI*  E
SEU FILHO LEÃO* * – CONHECENDO E
INTERVINDO NA FAMÍLIA

 Conhecendo a família de Rubi e seu filho
Leão

Rubi estava sentada no portão da casa, abatida,
triste e, quando nos viu, chamou sua nora que já estava
nos esperando na casa da frente. Rubi mora em uma
casa de fundos, com entrada independente, ou seja, há
um portão que fica sempre trancado com cadeado.
Ela nos informa que é para sua filha M não sair.

Após autorização por escrito, iniciamos a en-
trevista, realizada na casa da frente, ou seja, na casa da
nora.

Havia cinco participantes: Rubi, sua nora e seus
três filhos (da nora). Rubi pouco falou, pois tem pro-
blema na fala. Há cinco anos foi acometida por AVC

que deixou seqüelas em sua comunicação. Sua nora
relata que a ajudou com exercícios de articulação, por-
tanto, há três anos vem falando um pouco, mas, ainda,
com dificuldade.

Observamos ao longo da entrevista, que a nora
de Rubi estava um pouco deprimida. Aos poucos foi
exteriorizando suas angústias.  Constatamos que tem
muita responsabilidade e não tem com quem dividir.
Ela cuida da sogra Rubi e dos  três filhos dela (de
Rubi) com transtorno mental, do marido e de suas
três filhas (da nora). Na medida em que a entrevista
foi transcorrendo, foi aparecendo a história de cada
pessoa.

Ambas, Rubi e sua nora, nos convidaram para
conhecer M que estava na casa do fundo. Rubi des-
trancou o portão e quando entramos M estava nua no
corredor, perseguindo seu irmão Z. Este se encontra-
va sempre mudando de lugar para sair de perto dela.

Entramos na casa de três cômodos, muito sim-
ples, porém com boa higiene. Pedimos para M colo-
car calcinha, blusa e depois a calça. Ela vestiu-se  sem
reclamar, porém, logo após tirou tudo novamente.
Sentimos o ambiente constrangedor e o  clima muito
pesado.

Enfatizamos a necessidade de a família partici-
par da reunião para poder desabafar, falar sobre suas
angústias e dificuldades por que estão passando no
momento. Dissemos que eles teriam que conviver com
tal problemática e que sozinhos teriam muita dificul-
dade, porque reconhecíamos o desgaste mental e físi-
co que os atingia.

No Anexo 1,  apresentamos concomitantemente
o genograma e ecomapa dessa família.

Rubi, 65 anos, casa própria, renda familiar men-
sal de aproximadamente dois salários mínimos é mãe
de Leão. Refere que é analfabeta, pois não teve opor-
tunidade de estudar. Quando Rubi precisa de médico,
utiliza a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxi-
ma de sua casa.

Rubi é viúva, tendo o marido falecido aos 55
anos, acometido por um AVC. Deixou uma aposen-
tadoria no valor de um salário mínimo. É mãe de cin-
co filhos: o primeiro tem 47 anos, mora com Rubi e
estudou até a quarta série. Encontra-se sem trabalho
há 20 anos, sofre de cirrose e hepatomegalia. Tam-
bém é cardíaco e esquizofrênico. Há dez anos faz trata-
mento de esquizofrenia na Unidade Básica de Saúde.
Relatam que, quando tinha 20 anos, abandonou o

* Rubi: Familiar referência do CAPS
** Leão: Usuário do CAPS
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emprego de repente, isolou-se e, hoje, só realiza sua
higiene pessoal se estimulado a fazê-la.

O segundo filho está  com 43 anos, mora com a
esposa e dois filhos em outro bairro. Também estu-
dou até a quarta série e é recolhedor de frango, po-
rém, no momento, encontra-se sem trabalho. O ter-
ceiro filho, o que reside com a família na casa da fren-
te, tem 37 anos, é frentista, estudou até a oitava série e
tem um salário de 400 reais.  É casado com Elai (a
nora) há 16 anos. Ela tem 32 anos, é do lar e estudou
até a quarta série. Eles tem 3 filhos que freqüentam o
projeto Pique Esporte. A primeira filha tem 13 anos, a
segunda  está na terceira série do Ensino Fundamental
e a terceira está na primeira. Elai relata que sua família,
às vezes, vai passear no zoológico para encontrar um
pouco de paz.

A quarta filha de Rubi, que se encontra despida
pela casa,  trabalhava de doméstica e, de repente,  co-
meçou a ficar com medo. Aos 18 anos entrou em
crise, ficou agressiva e foi internada no hospital psiqui-
átrico. Relatam que já teve cinco internações, que ela é
muito dependente, vive sem roupas, não dorme à noite
quando está em crise, chora, grita, fica brava, entra no
chuveiro se molha e sai e que faz isso várias vezes ao
dia.

O filho mais novo tem 29 anos (Leão), estudou
até a quarta série e é frentista afastado recebendo dois
salários mínimos e meio, o que complementa a renda
da família. Tem o diagnóstico de esquizofrenia e faz
tratamento no CAPS. Aos 19 anos começou a ficar
com medo das pessoas, não conseguia fazer amigos
no trabalho e se o cliente pedia para abastecer ele en-
chia o tanque. Chegava do trabalho, jantava  e dormia.
Relatam que o medo de sair foi aumentando e que
surgiram as alucinações, começou a falar sozinho e
deixou de alimentar-se. Nessa ocasião (ano de 2000)
foi preciso interná-lo em hospital psiquiátrico por três
meses. Quando retornou para casa começou a fazer
tratamento no Ambulatório Regional de Especialida-
des do município e hoje se trata no CAPS.

 Apresentando as questões relativas à doen-
ça de Leão

A compreensão do diagnóstico pela família

A nora de Rubi refere que a família entende o
diagnóstico de Leão, pois convivem com esse proble-
ma há muito tempo. Relata também que Leão tem
esquizofrenia, que é representada como “um desvio

mental” em que a pessoa muda de personalidade.
(...) a pessoa muda de personalidade de repente, fica bravo,

fala sozinho, às vezes fica sentado, muito quieto.... (Nora de
Rubi)

A visão da família do tratamento

A nora de Rubi refere que o tratamento no CAPS
é muito bom e que Leão teve melhora  considerável e
que, agora, sabe andar de ônibus sozinho.  Entretanto,
no caso de M, a medicação não está fazendo efeito.

(...) tenho medo do CAPS fechar, o que será de nós... foi
a melhor coisa que aconteceu em São Carlos. (Nora de Rubi)

(...) a medicação que Leão está tomando, deixou ele mais
tranqüilo e com a cabeça mais firme.(Nora de Rubi)

(...) não entendo porque a medicação de M não está
fazendo efeito...parece que ela está piorando cada vez mais.(Nora
de Rubi)

As maiores preocupações e as dificuldades da
família

O desejo da nora de Rubi é que Leão volte a
uma vida normal, como antes, quando trabalhava.

(...) tenho medo que ele não volte ao comportamento normal
dele...vai chegando a idade vai ficando mais difícil controlar, como
aconteceu com M. Ela foi piorando e, hoje, não consigo sair com
ela de ônibus...porque ela tira a roupa em qualquer lugar.(Nora
de Rubi)

Já a maior preocupação de Rubi é com a gravi-
dade da doença da filha M. Ela nos passa a sensação
de que a qualquer momento o filho  pode entrar em
crise e ficar como sua filha, o que gera muita insegu-
rança. Entretanto, ainda sonha com uma companheira
para o filho.

(...) eu queria que ele arrumasse uma namorada para
casar... (Rubi)

Também constatamos que há dificuldade em
lidar com a recusa a tomar a medicação e a falta de
discernimento de Leão.

(...) minha maior dificuldade é quando ele recusa a
medicação...tenho que insistir muito, então ele toma. (Nora de
Rubi)

(...) a comunicação com Leão é muito difícil... eu pergun-
to uma coisa e ele responde outra ou, então, sempre responde uma
resposta que não tem nada a ver com a que eu perguntei...(Nora
de Rubi)

 (...) na consulta médica ele fala que aconteceu coisas que
não aconteceu...(Nora de Rubi)

O mais afetado na família/Quem mais ajuda a



Texto Contexto Enferm  2003 Abr-Jun;12(2):182-90.

- 188 - Filizola CLA ;Ribeiro MC ; Pavarini SCI

família nas dificuldades
A Nora de Rubi refere que quem mais ajuda a

família de Rubi é ela mesma e os profissionais do
CAPS, pois os demais familiares residem em outra
cidade. Reconhece que ambas, ela e Rubi, são afetadas
pelos problemas.

(...) quem mais sofre é a minha sogra... é ela que cuida e
dorme na mesma casa que eles . (Nora de Rubi)

(...) eu acho que a mais afetada é eu mesma. É muito
difícil pra mim... (Nora de Rubi)

Que informações poderiam ajudar a família
(...) quero saber como agir com M, já não sei o que fazer.

(Nora de Rubi)
(...) queria saber mais a respeito da medicação, como age

esta medicação... porque eu acho que, às vezes, o remédio não faz
o efeito necessário como no caso de M... ela não dorme à noite.
(Nora de Rubi)

Resumindo a discussão do caso com a equipe

O caso desta família foi uma verdadeira surpre-
sa para a equipe do serviço, pois todos ignoravam o
fato de que conviviam na mesma casa três pessoas
com sofrimento mental grave. Leão, no início do tra-
tamento no CAPS vinha acompanhado de sua mãe
Rubi que nunca havia  verbalizado sobre a questão
com a equipe.

O fato é que o conhecimento da história sensi-
bilizou a todos e, imediatamente, foi solicitada uma
reavaliação dos casos. No caso de M, foi providenci-
ada a  antecipação da consulta médica e transporte
para ir buscá-la no domicílio. Entretanto, quando co-
municamos à nora de Rubi sobre a possibilidade de
uma ambulância buscá-la juntamente com M para ava-
liação, ela afirmou que não poderia ir naquela ocasião
e que preferia esperar o dia agendado. Mais tarde sou-
bemos que ela não havia comparecido à consulta de
M no dia agendado.

Resumindo, os resultados indicam  que foi pos-
sível estabelecer uma relação terapêutica com a família
de Rubi. Foi possível criar condições para que a famí-
lia pudesse expressar seus sentimentos, suas angústias.

Como o próprio modelo indica, as principais
estratégias  de intervenção ocorrem durante as entre-
vistas. Ouvir a família, permitir que ela verbalize seus
problemas, orientá-la nas dúvidas que emergem du-
rante a avaliação ajudam a família a descobrir solu-
ções e aliviar o sofrimento.

Além disso, não basta apenas compreender a

família e seus problemas, é preciso orientá-la, encaminhá-
la, discutir com a equipe, rever posturas do atendi-
mento de saúde ao usuário do CAPS. E foi isso que
ocorreu com este trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do envolvimento e da interação com as
famílias dos usuários do CAPS de São Carlos, porta-
dores de sofrimento psíquico, pudemos perceber o
quanto a atenção em saúde mental pode ser de me-
lhor qualidade se lançarmos mão da visita domiciliar.
Pensamos também que, se realmente queremos reali-
zar intervenções efetivas, diante de um usuário com
um quadro de sofrimento psíquico, não podemos re-
duzi-lo a uma patologia, a um diagnóstico. Como as-
sinalado anteriormente, a doença mental é um fenô-
meno complexo atravessado por dimensões psicossociais
que a determinam. Portanto, não podemos separá-la
de todo o contexto de vida da família. Somente con-
seguimos apreendê-la se nos aproximamos do seu ter-
ritório.

Para podermos apoiar as famílias no cuidado a
seu familiar é necessário, primeiramente, conhecermos
e compreendermos a estrutura familiar. Nesse senti-
do, verificamos que o Modelo Calgary de Avaliação
da Família adotado neste trabalho foi um referencial
muito valioso para o conhecimento e, conseqüente-
mente, para a intervenção junto às famílias.

Quando nos aproximamos da família de Rubi
nos surpreendemos. Constatamos muito desgaste dos
familiares ao lidarem com três indivíduos com trans-
torno mental grave na família. A sobrecarga familiar
na convivência com pessoas em quadro de sofrimen-
to psíquico grave tem sido apontada em vários estu-
dos5, 9-11.

Verificamos também que o desgaste maior re-
cai sobre as mulheres que são, na realidade, as que as-
sumem diretamente as responsabilidades no cuidado
a seus familiares. Dados semelhantes também foram
encontrados em um estudo sobre os desafios da fa-
mília na convivência com o doente mental, realizado
em um CAPS de São Paulo4.

As grandes transformações ocorridas na estru-
tura familiar, tais como a elevada proporção de mu-
lheres que trabalha fora, o grande número de mulhe-
res chefes de família, o aumento de divórcios e a
mobilidade geográfica, contribuem para aumentar ain-
da mais o desgaste dos familiares no cuidado à pessoa
com transtorno mental 11.
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Ao levantarmos as maiores preocupações/difi-
culdades de Rubi e sua nora em relação ao cuidado a
Leão, verificamos que é a possibilidade do agrava-
mento do quadro, fato tão visível no caso da outra
filha de Rubi. Entretanto  essa realidade não impede
que Rubi e sua nora continuem a sonhar projetos
afetivos e de uma “vida normal” para Leão. Talvez o
fato de sonharem projetos para Leão seja o que as
leve a investir no seu tratamento, o que não vem acon-
tecendo com a filha M.

Também constatamos muitas dificuldades ao li-
darem com alguns comportamentos por eles apre-
sentados. Dentre elas a família ressalta a dificuldade de
comunicação, de discernimento e a recusa em tomar a
medicação. Os principais problemas dos familiares são,
na realidade, as tensões relacionadas aos sintomas da
doença e a ansiedade de como lidar com eles 11.

Ao finalizarmos este trabalho reafirmamos a
importância do apoio aos familiares. Frente a essa re-
alidade, devemos novamente salientar a relevância de
se trabalhar junto às famílias, não somente no CAPS
de São Carlos, mas nos serviços substitutivos ao ma-
nicômio que vêm sendo oferecidos através dos gru-
pos de família e ou de atendimentos individuais.

Finalmente acreditamos que nosso trabalho
pode se constituir no início de uma reflexão neste ser-
viço para a implantação da visita domiciliar às famílias
de usuários do CAPS, possibilitando uma nova mo-
dalidade/novo espaço de apoio a elas no cuidado a
seu familiar com transtorno mental grave.
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ANEXO 1

Genograma e Ecomapa da Família de Rubi e seu filho Leão


