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Resumo 
 
 

BRETANHA, Andreia Simone Ferreira. Saúde Mental Infantojuvenil: Construindo 
redes de atenção psicossociais a partir de um CAPSi Regionalizado. Orientadora: 
Valéria Cristina Christello Coimbra. Co-orientadora: Ariane da Cruz Guedes. 2020. 
202 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Enfermagem. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. 
  
 
A atenção à saúde mental infantojuvenil é considerada um desafio para saúde 
pública e para as ações integrantes do Sistema Único de Saúde. Para responder 
aos movimentos sociais em prol da Reforma Psiquiátrica no Brasil, uma nova forma 
de intervenção é implantada com o intuito de romper com o modelo 
hospitalocêntrico. Nesta nova modalidade de atendimento, os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) Regionalizados são considerados como uma referência 
especializada, visto que o serviço não se define como um único estabelecimento de 
saúde mental, mas, sim, parte de uma rede de cuidados maior, onde se inclui outras 
instituições e a própria comunidade do usuário. Posto isto, a seguinte tese se propôs 
a compreender a organização das redes de assistência à saúde mental 
infantojuvenil de municípios pertencentes à dinâmica de atendimento de um CAPSi 
Regionalizado sob a ótica rizomática de Deleuze e Guattari. O estudo trata-se de 
uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, que utilizou como 
ferramentas de coleta de dados a observação participante, registro em diário de 
campo e entrevista discursiva. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2017 e 
2020, em cinco municípios da região sul, assistidos pelas ações do CAPSi 
Regionalizado de São Lourenço do Sul: Cristal, Amaral Ferrador, Arroio do Padre, 
Turuçu e Morro Redondo e os grupos de interesse foram compostos por familiares 
de crianças e adolescentes residentes nos cinco municípios. Este trabalho respeitou 
os preceitos éticos e foi aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa (CEP 
CEP/CAAE: 01582318. 800005317). O estudo estimula o pensamento para a 
construção de novos modelos de redes psicossociais e cobra do pesquisador um 
esforço crítico e inovador para a produção de novos conceitos, impondo uma infinita 
construção de rizomas que se abrem para novas experiências e possiblidades de 
pesquisa. Os resultados do estudo demonstram que o papel agregador da 
intersetorialidade em saúde fortaleceu o princípio da integralidade que rege o SUS e 
definiu a importância das iniciativas regionalizadas na atenção psicossocial 
enquanto que a dificuldade no acesso aos serviços de saúde marcou um dos nós da 
atenção regionalizada. A proposta metodológica do estudo proporcionou a 
visibilidade cartográfica das redes rizomáticas que se formaram a partir do CAPSi 
regionalizado do município de São Lourenço do Sul, pontuando as fragilidades, 
tensões e fortalezas desta experiência, considerando os rizomas como um modelo 
viável de redes psicossociais.  
 
Palavras chave: Saúde Mental. Reforma Psiquiátrica. Crianças. Adolescentes. 
Redes de Serviços.  
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Abstract 
 
 

BRETANHA, Andreia Simone Ferreira. Child Mental Health: Building psychosocial 
care networks from a Regionalized CAPSi. Advisor: Valéria Cristina Christello 
Coimbra. Co-supervisor: Ariane da Cruz Guedes. 2020. 202 f. Thesis (PhD) Faculty 
of Nursing. Federal University of Pelotas, Pelotas, 2020. 
 
 
Attention to children's mental health is considered a challenge for public health and 
for the actions that make up the Unified Health System. In order to respond to social 
movements in favor of Psychiatric Reform in Brazil, a new form of intervention is 
implemented in order to break with the hospitalocentric model. In this new type of 
service, the Regionalized Psychosocial Care Centers (CAPS) are considered a 
specialized reference, since the service is not defined as a single mental health 
establishment, but part of a larger care network, which includes other institutions and 
the user community itself. That said, the following thesis proposed to understand the 
organization of child health care networks in municipalities belonging to the service 
dynamics of a Regionalized CAPSi under the rhizomatic perspective of Deleuze and 
Guattari. The study is a qualitative, exploratory and descriptive research, which used 
participant observation, record in a field diary and discursive interview as data 
collection tools. The research was carried out between the years 2017 and 2020, in 
five municipalities in the southern region, assisted by the actions of the Regionalized 
CAPSi of São Lourenço do Sul: Cristal, Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Turuçu 
and Morro Redondo and the interest groups were composed of family members of 
children and adolescents living in the five municipalities. The present research 
respected the ethical precepts and was approved by the Research Ethics Committee 
(CEP CEP / CAAE: 01582318. 800005317). The study stimulates thinking for the 
construction of new models of psychosocial networks and charges the researcher 
with a critical and innovative effort to produce new concepts, imposing an infinite 
construction of rhizomes that open up to new experiences and research possibilities. 
The results of the study demonstrate that the aggregating role of intersectoriality in 
health strengthened the principle of integrality that governs SUS and defined the 
importance of regionalized initiatives in psychosocial care, while the difficulty in 
accessing health services marked one of the nodes of regionalized care. The 
methodological proposal of the study provided the cartographic visibility of the 
rhizomatic networks that were formed from the regionalized CAPSi of the municipality 
of São Lourenço do Sul, punctuating the weaknesses, tensions and strengths of this 
experience, considering the rhizomes as a viable model of psychosocial networks. 
 
Keywords: Mental health. Psychiatric Reform. Children. Adolescents. Service 
Networks. 
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Resumen 
 
 

BRETANHA, Andreia Simone Ferreira. Salud mental de la Infancia: Creación de 
redes de atención psicosocial a partir de un CAPSi regionalizado. Asesora: Valéria 
Cristina Christello Coimbra. Co-supervisora: Ariane da Cruz Guedes. 2020. 202 f. 
Tesis (Doctorado) Facultad de Enfermería. Universidad Federal de Pelotas, Pelotas, 
2020. 
 
 
La atención a la salud mental infantil es considerada un desafío para la salud pública 
y para las acciones que conforman el Sistema Único de Salud. Para responder a los 
movimientos sociales a favor de la Reforma Psiquiátrica en Brasil, se implementa 
una nueva forma de intervención para romper con el modelo hospitalocéntrico. En 
este nuevo tipo de servicio, los Centros de Atención Psicosocial Regionalizados 
(CAPS) se consideran un referente especializado, ya que el servicio no se define 
como un único establecimiento de salud mental, sino que forma parte de una red de 
atención mayor, que incluye otras instituciones y la propia comunidad de usuarios. 
Dicho esto, la siguiente tesis propone comprender la organización de las redes de 
atención a la salud infantil en municipios pertenecientes a la dinámica de servicio de 
un CAPSi Regionalizado bajo la perspectiva rizomática de Deleuze y Guattari. El 
estudio es una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva, que utilizó la 
observación participante, el registro en un diario de campo y la entrevista discursiva 
como herramientas de recolección de datos. La investigación se realizó entre los 
años 2017 y 2020, en cinco municipios de la región sur, asistidos por las acciones 
del CAPSi Regionalizado de São Lourenço do Sul: Cristal, Amaral Ferrador, Arroio 
do Padre, Turuçu y Morro Redondo y los grupos de interés fueron integrada por 
familiares de niños, niñas y adolescentes residentes en los cinco municipios. La 
presente investigación respetó los preceptos éticos y fue aprobada por el Comité de 
Ética en Investigación (CEP CEP / CAAE: 01582318. 800005317). El estudio 
estimula el pensamiento para la construcción de nuevos modelos de redes 
psicosociales y encarga al investigador un esfuerzo crítico e innovador para producir 
nuevos conceptos, imponiendo una construcción infinita de rizomas que se abren a 
nuevas experiencias y posibilidades de investigación. Los resultados del estudio 
demuestran que el rol agregado de la intersectorialidad en salud fortaleció el 
principio de integralidad que rige el SUS y definió la importancia de las iniciativas 
regionalizadas en la atención psicosocial, mientras que la dificultad para acceder a 
los servicios de salud marcó uno de los nodos de la atención regionalizada. La 
propuesta metodológica del estudio brindó visibilidad cartográfica de las redes 
rizomáticas que se formaron a partir del CAPSi regionalizado del municipio de São 
Lourenço do Sul, puntualizando las debilidades, tensiones y fortalezas de esta 
experiencia, considerando los rizomas como un modelo viable de redes 
psicosociales. 
 
Keywords: Salud Mental. Reforma Psiquiátrica. Niños. Adolescentes. Redes de 
Servicios. 
 
 
 
 

 



11 
 
 

 

Riassunto 
 
 

BRETANHA, Andreia Simone Ferreira. Salute Mentale Dell'Infanzia: Costruire reti 
di assistenza psicosociale da un CAPSi regionalizzato. Tutore: Valéria Cristina 
Christello Coimbra. Co-supervisore: Ariane da Cruz Guedes. 2020. 201p. Tesi (PhD) 
Faculty of Nursing. Università Federale di Pelotas, Pelotas, 2020. 
 
 
 
L'attenzione alla salute mentale dei bambini è considerata una sfida per la salute 
pubblica e per le azioni che compongono il Sistema Unificato di Salute. Per 
rispondere ai movimenti sociali a favore della Riforma Psichiatrica in Brasile, viene 
implementata una nuova forma di intervento per rompere con il modello 
hospitalocentrico. In questa nuova tipologia di servizio, i Centri Regionalizzati di 
Assistenza Psicosociale (CAPS) sono considerati un riferimento specializzato, poiché 
il servizio non è definito come un unico istituto di salute mentale, ma parte di una più 
ampia rete assistenziale, che comprende altre istituzioni e la stessa comunità di 
utenti. Ciò detto, la seguente tesi si proponeva di comprendere l'organizzazione delle 
reti di assistenza sanitaria per l'infanzia nei comuni appartenenti alle dinamiche di 
servizio di un CAPSi regionalizzato sotto la prospettiva rizomatica di Deleuze e 
Guattari. Lo studio è una ricerca qualitativa, esplorativa e descrittiva, che ha utilizzato 
l'osservazione partecipante, la registrazione in un diario di campo e l'intervista 
discorsiva come strumenti di raccolta dei dati. La ricerca è stata condotta tra gli anni 
2017 e 2020, in cinque comuni della regione meridionale, coadiuvati dalle azioni del 
CAPSi Regionalizzato di São Lourenço do Sul: Cristal, Amaral Ferrador, Arroio do 
Padre, Turuçu e Morro Redondo ei gruppi di interesse sono stati composta da 
familiari di bambini e adolescenti residenti nei cinque comuni. La presente ricerca ha 
rispettato i precetti etici ed è stata approvata dal Comitato Etico della Ricerca (CEP 
CEP / CAAE: 01582318. 800005317). Lo studio stimola il pensiero per la costruzione 
di nuovi modelli di reti psicosociali e carica il ricercatore di uno sforzo critico e 
innovativo per produrre nuovi concetti, imponendo una costruzione infinita di rizomi 
che si aprono a nuove esperienze e possibilità di ricerca. I risultati dello studio 
dimostrano che il ruolo aggregante dell'intersettorialità nella salute ha rafforzato il 
principio di integralità che governa la SUS e ha definito l'importanza delle iniziative 
regionalizzate nell'assistenza psicosociale, mentre la difficoltà di accesso ai servizi 
sanitari ha segnato uno dei nodi dell'assistenza regionalizzata. La proposta 
metodologica dello studio ha fornito la visibilità cartografica delle reti rizomatiche che 
si sono formate dai CAPSi regionalizzati del comune di São Lourenço do Sul, 
punteggiando le debolezze, le tensioni e i punti di forza di questa esperienza, 
considerando i rizomi come un modello praticabile di reti psicosociali. 
 
Parole chiave: salute mentale; Riforma psichiatrica; Bambini, adolescenti, reti di 
servizi. 
 
 
 
 
 
 

 


