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Resumo Os problemas de saúde mental em crianças e adolescentes aumentaram nas últimas décadas 

e constituem um dos grandes desafios de Saúde Pública a nível mundial. Neste cenário foram criados 

os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) objetivando acolher indivíduos com transtornos mentais 

visando estimular sua reintegração social e familiar. Nesse contexto, a Terapia Narrativa, tem sido 

bastante utilizada por ter como principal propósito retomar as situações vividas em busca de uma 

experiência significativa que possa ter sido esquecida pelo adolescente ou por sua família e que 

constitui um determinante na escolha da terapia mais adequada. A pesquisa objetivou explorar a 

utilização das terapias narrativas como instrumento para a inclusão social do adolescente. Pesquisa 

qualitativa,exploratória/descritiva realizada no Centro de Atenção Psicossocial do município de 

Juazeiro do Norte - Ceará, através de entrevista narrativa não estruturada, no período de maio a julho 

de 2010, com familiares de adolescentes portadores de depressão. O estudo obedeceu a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os resultados evidenciaram que há lacunas na integração do 

profissional com os familiares no que se concerne aos diálogos estabelecidos sempre evidenciando 

dificuldade de entendimento por parte dos pais ou responsáveis. Ao narrar suas experiências, os 

familiares permitiram exposição de seu convívio com a doença, no entanto ficou evidenciada a 

dificuldade que os profissionais sentiam para transferir seu conhecimento, suas experiências e as 

sugestões para possíveis mudanças de comportamento tanto da adolescente quanto dos familiares. 

Considera-se que se faz necessário novas articulações para resolubilidade dessas limitações 

encontradas junto a esses serviços de saúde, promovendo a capacitação dos profissionais e facilitando 

para que adolescente e familiares possam ser protagonista da sua própria história. 
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