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RESUMO Este trabalho relata a experiéncia de refOrmularáo de um serviro de

Saúde Mental o Centro de Assisténcia Psicossocial da Inftncia eAdolescéncia de

Uberlándia, disparadopeloprocesso de qualificaráofinanciado pelo Ministério da

Saúde. O Centro deAssisténcia Psicossocial constitui-se como oordenador da rede

de atenráo em Saúde Mental do município. Neste sentido, é responsávelporgerir a

clientela eftrmular diretrizes do trabalho em outros níveis de atenráo. O trabalho

de supervisáo se desenvolveu no sentido de romper com a lógica manicomial vigente

nos serviros, ftvorecendo a reflexáo de estratégias terapéuticas epolíticas de cuidado

efttivas, responsabilizando todos os atores envolvidos neste processo.

PALAVRAS-CHAVE: Equipes de Saúde Mental; Saúde Mental da inftncia e

adolescéncia; RefOrma Psiquiátrica; Programas de Qualificaráo.

ABSTRACT This paper reports the experience ofa Mental Health service

reftrmulation, Center ftr Psychosocial Care ftr Childhood and Adolescence

of Uberlándia, developed by the qualification process financed by the Health

Ministry. The PsychosocialAssistance Center supports the localpolicy in Mental

Health. With this purpose, the center is responsible ftr managing the clientele

andftrmulating guidelines ftr work in different levels ofattention. The effort of

the supervision action was to brake through the psychiatric hospitalization logic

ofthe system, ftvoring the reflection oftherapeutic strategies and effictive care

policies, considering al! the individuals that take it part in this process.

KEYWORDs: Mental Health Teams; Mental Health of childhood and

adolescence; Psychiatric RefOrm; Qualification Programs.
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INTRODU<;ÁO

o CAPSI (Centro de Atenyao Psicossocial da In

fancia e Adolescencia) Hakuna Matata, tomado como

objeto de análise nesse texto, constitui-se como um dos

equipamentos de um complexo de atenyao psicossocial

da rede de Saúde Mental de Uberlándia. Sabe-se que a

criayao desta rede baseia-se no movimento da reforma

psiquiátrica que sempre manteve o objetivo de criayao

de um modelo alternativo ao modelo asilar entao do

minante, tanto na rede pública quanto na privada. As

heranyas teóricas desse modelo, segundo Silva (2001),

sao oriundas da Medicina Comunitária, que tem como

fundamentos a extensao de serviyos de saúde a segmen

tos da populayao destes excluídos e a superayao do corte

entre aspectos orgánicos e psicossociais.

Nesse sentido, os serviyos se organizaram em espa

yOS multiprofissionalizados em decorrencia nao só do

descentramento do paciente como indivíduo isolado,

oriundo dos modelos especialistas, mas, da redefiniyao

do objeto em Saúde Mental como multideterminado em

termos bio-psico-socioculturais. Dessa forma, torna-se

de suma importáncia que a equipe multiprofissional

encontre um modelo de intercambio de suas visóes e

práticas que situem a subjetividade como aspecto central

a ser cultivado no trabalho.

Podem-se acompanhar as mudanyas no conceito

de saúde em diversos trabalhos e documentos oficiais.

Na VIII Conferencia Nacional de Saúde de 1986 já se

encontra, como resultante de diversos fato res, os chama

dos determinantes de saúde, ao mesmo tempo em que

a populayao é colocada na posiyao de ator protagonista

em suas conquistas pela saúde (VIII CNS, 1986, p. 1).

A partir de 1990, com o surgimento do Sistema Único

de Saúde (SUS), a proposiyao de urna clínica ampliada

tem se tornado cada vez mais presente no trabalho,

compreendendo saúde e doenya como movimentos da

vida. Mais especificamente no campo da Saúde Mental,

propóe-se superar o modelo de "prevenyao das desordens

mentais" para se falar em promoyao da Saúde Mental

(AMARANTE, 1995).

Tendo em vista estas importantes transformayóes

ocorridas no ámbito da Saúde Mental, o CAPSI, segundo

o Ministério da Saúde (MS), define-se como sendo:

um serviro comunitário ambulatorial que toma
para si a responsabilidade de cuidar de pessoas que
sofrem com transtornos mentais { ..} no seu terri

tório de abrangencia. Deve garantir relaróes entre
trabalhadores e usuários centradas no acolhimento,
vínculo e na definiráo precisa de responsabilidade

de cada membro da equipe. A atenráo deve incluir
aróes dirigidas aos ftm iliares e comprometer-se com
a construráo de projetos de inserráo social. { ..}
[Deveráo} criar uma ambiencia terapeutica acolhe

dora no serviro que possa incluir pacientes muito
desestruturados. { ..} A composiráo das equipes de
nível superior dos CAPS foi definida pela PT336/02

de modo a preservar uma das características mais
importantes dos serviros abertos e comunitários: a
multiprofissionalidade. (BRASIL, 2002, p. 3).

Esta ampliayao da clínica na Saúde Mental re

quer que se afine o instrumento de trabalho, a saber, a

equipe multiprofissional: torna-se preciso considerar as

formatayóes da gestao institucional, sendo a primeira

delas a autogestao, que visa transformar radicalmente

as relayóes de poder, criando urna estrutura horizontal,

na qual as decisóes sejam delegadas 11 equipe (COSTA

ROSA, 1978).

Para tanto, requer-se um trabalho prévio de su

pervisao institucional, diagnósticos dos nós críticos no

funcionamento da instituiyao e trabalho psico-higienico

intenso para que a equipe consiga chegar 11 posiyao ideal

de se autogerir (BLEGER, 1984). O processo vivenciado
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pelo CAPSI Uberlandia é relatado neste trabalho como

fruto de urna refiexao sobre o a qualifica<;:ao de gestao

e de atendimento desta institui<;:ao, realizado no pe

ríodo de abril de 2006 a julho de 2007. O trabalho de

qualifica<;:ao foi realizado com incentivo oferecido pelo

Ministério da Saúde, que garantia o pagamento das

despesas de execu<;:áo de um projeto e de supervisao

clínico-instituicional com um profissional eleito pela

equipe do CAPSI. A oferta do Ministério da Saúde surgiu

num momento de intensas discuss6es na rede de Saúde

Mental do município, que esbo<;:ava possibilidades de

mudan<;:as na sua formata<;:ao, ao mesmo tempo em que

propunha repensar as práticas já instituídas. O trabalho

de supervisao foi desenvolvido no sentido de repensar

os elementos inerentes ao equipamento CAPSI na mesma

medida em que propunha mobilizar as bases da articu

la<;:ao entre o CAPSI e os outros atores da rede de aten<;:ao

a infancia e adolescencia, desde os recursos da aten<;:ao

primária até a rede pública de ensino, os Conselhos

Tutelares, Varas de Infancia e Família etc.

Procurou-se tomar o supervisor a partir da posi<;:ao

de "extimo", termo proposto por Lacan, como alguém

que está fora e dentro da equipe, ao mesmo tempo. O

supervisor, por nao ser parte da equipe, interage através

do trabalho e pode fazer funcionar a transferencia entre

os pares, esvaúando a "cola imaginária" inerente a con

vivencia. Conforme nos afirma Ana Figueiredo:

[ ..} a garantia que está em jogo éa do próprio traba
lho, e nao uma garantia contra o real inevitável da

clínica. Nao se trata de proteger a equipe, e sim de
sustentar seu cotidiano e conduzir a uma produrao
permanente. (FIGUElREDO, 2005, p. 44).

No início do processo de supervisao, o CAPSI Haku

na Matata constituía-se como o único servi<;:o de Saúde

Mental para a infancia e adolescencia do município de

Uberlandia, apontando dificuldades na articula<;:ao de

seus dispositivos internos com aqueles que existiam ou
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deveriam existir na rede de aten<;:ao primária. A equipe

do CAPSI queixava-se constantemente da inconsistencia

da rede de cuidados com a infancia e adolescencia,

devido as vicissitudes relacionadas ao nível da superes

trutura, o que resultava em um isolamento do trabalho

desenvolvido no CAPSI. Deste modo, fez-se essencial o

trabalho de capacita<;:ao, visando ao fortalecimento, as

desconstru<;:6es - constru<;:6es de novas formas de agir e

pensar a Saúde Mental.

As supervis6es clínico-institucionais derarn-se na

forma de encontros quinzenais de duas horas de dura<;:ao,

durante os horários de reuni6es de equipe do CAPSI, tendo

sido convidados todos os funcionários que trabalham

nesta institui<;:ao. No primeiro encontro forarn levantadas

junto a equipe suas expectativas com o trabalho de super

visao, quais as demandas e os temas de maior interesse.

Destacararn-se, dentro destas expectativas, a necessidade

de discutir casos clínicos, as intercorrencias no cotidiano

do trabalho, como crises agudas, e a conduta a ser tomada

diante de urna nova clientela que se fazia presente. Mais

adiante, abrir-se-á um parentese para explicar do que se

trata esta 'nova clientela'.

Como comentado anteriormente, a rede de Saúde

Mental da Infancia e Adolescencia já vinha passando

por um momento de reformula<;:ao. Através de levan

tamentos estatísticos da clientela atendida na aten<;:ao

primária, foram detectados casos de transtornos mentais

graves em crian<;:as e adolescentes em filas de espera para

atendimento nas unidades básicas, enquanto alguns

casos de menor gravidade estavarn sendo atendidos nos

moldes tradicionais de psicoterapia ambulatorial. Tarn

bém se evidenciou que, no máximo 10% da clientela

em atendimento nas Unidades Básicas de Saúde eram

formadas por crian<;:as e adolescentes. Por outro lado,

também foi constatado que o CAPSI possuía um volume

de servi<;:os aquém do esperado, com urna clientela cons

tituída essencialmente por casos de autismo e psicose.

Nas discuss6es com as equipes (CAPSI e Aten<;:ao Básica)
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ao langa do processo de supervisao, puderam ser ou

vidas diversas queixas sobre o trabalho que, na maioria

das vezes, apontava para urna espécie de formula<;:ao

acusatória, por exemplo, a de que 'o outro nao cumpre

as tarefas que lhes sao devidas'. Estas afirma<;:óes indica

vam a premencia de urna discussao sobre a política de

Saúde Mental para a infancia e adolescencia, já que nao

se trata simplesmente de definir 'de quem é o paciente',

mas antes, quais as a<;:óes efetivas o servi<;:o propóe ou

poderá propor para esta clientela.

Assim, iniciou-se um trabalho que visava estabele

cer urna espécie de 'constru<;:ao do objeto', que nao é algo

que se produza em urna espécie de ato inaugural a partir

da supervisao, mas de urn trabalho de grande fólego que

se realiza por urna série de retoques, emendas e sugestóes

sustentadas pelos princípios práticos que norteiam as

a<;:óes decisivas para o trabalho de constru<;:ao da rede

de aten<;:ao ainfancia e adolescencia do município. O

primeiro passo consistiu em urna inversao da porta de

entrada da clientela de infancia e adolescencia, realizan

do o acolhimento desta demanda no CAPSI.

Com esta inversao, o volume de acolhimentos

realizados no CAPSI aumentou de maneira significativa.

Percebeu-se o impacto desta mudan<;:a na equipe que

anteriormente acolhia apenas casos de maior gravida

de. Como aquela antiga imensa maioria de casos que

chegavam era quase toda absorvida no servi<;:o, naquele

momento, a equipe se viu diante de situa<;:óes que já nao

lidava mais em seu cotidiano de trabalho e que requeria

maior reflexao e articula<;:ao para destinar o usuário ao

servi<;:o mais adequado asua demanda. As demandas

variaram, mas apresentaram urna incidencia maior

sobre queixas escolares (dificuldades de aprendizagem,

indisciplina), transtornos de conduta e neuroses graves.

A maioria dos casos nunca havia recebido outro tipo de

aten<;:ao na rede de Saúde Mental e, geralmente, foram

submetidos aos conhecidos 'encaminhamentos' que

fazem o usuário circular em diversos servi<;:os sem ser

efetivamente atendido, num sentido amplo. Quanto a

isso, destaca-se que, para a equipe do CAPSI, também

foi necessário exercitar a capacidade de articula<;:ao, no

sentido de evitar a política tao comum de encaminhar

sem se responsabilizar.

Embora tenha sido um período bastante conturba

do, considera-se que a experiencia ofereceu a oportuni

dade de 're-conhecer' as demandas da infancia e adoles

cencia para entao poder construir diretrizes e políticas

do trabalho, repensando nossos paradigmas: a clínica,

a psicoterapia, a família, a comunidade etc. Com estes

dados, foi possível provocar a discussao acerca da fun<;:ao

de ordenador de rede, prioritária a um servi<;:o de CAPS e

que nao vinha sendo realizada. De outro modo, pode-se

descrever que se tornou evidente o desconhecimento

ou pouco conhecimento, por parte da equipe do CAPSI

sobre a rede, seus dispositivos, seus pontos estratégicos,

sua clientela e seu território.

Com a mudan<;:a no perfil da clientela do CAPSI, a

equipe discutia em supervisao um sentimento de perda

de identidade, perda das referencias institucionais e

clínicas anteriores que davam a sensa<;:ao de seguran<;:a e

continuidade do trabalho. Esta situa<;:ao desestabilizado

ra faz reportar a um aspecto significativo do que Casto

riadis (1986) traz em seu livro '/l instituiráo imaginária

da sociedade", de que toda institui<;:ao compóe-se de suas

dimensóes distintas, porém totalmente imbricadas: o

instituinte e o instituído. Sua dimensao 'instituinte' ou

simbólica é aquela que determina a liga<;:ao entre um

significante e um significado. Sua dimensao "instituída"

é o conjunto de significa<;:óes operantes, ou o imaginário,

válido para aquela cultura. As significa<;:óes operantes sao

aquelas capazes de constituir formas de subjetividade

específicas para cada época e lugar. Esse olhar institu

cionalista sobre o fenómeno indica a importancia do

trabalho de supervisao através da interven<;:ao de um

terceiro elemento, o supervisor - extimo, mobilizador

dos movimentos instituídos na equipe, provocador das
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fon;:as desejantes e potencias instituintes em momentos

críticos e fecundos como este.

A história da institui<;:ao também traz elementos

importantes para esta discussao. Em Uberlandia, até a

década de 1990, existia apenas um ambulatório de Saúde

Mental Infantil, que era um anexo do Ambulatório de

Saúde Mental Geral. Neste mesmo período, foi feito

um levantamento por Paravidini (1993), que constatou

que a maioria dos profissionais que trabalhavam em

institui<;:óes de atendimento a infancia considerava nao

possuir capacita<;:ao para o diagnóstico e tratamento de

crian<;:as autistas. Também mencionaram a inexistencia

de trabalhos específicos para esta clientela. No período

de 1995 a 1998, o mesmo pesquisador conduziu um

trabalho de atendimento as crian<;:as autistas e psicóticas,

no Núcleo de Atendimento da Universidade Federal de

Uberlandia. Este servi<;:o foi posteriormente transferido

para o ambito público municipal e, em urna parceria

com a equipe que já constituía o Ambulatório Infantil,

favoreceu-se a cria<;:ao do Núcleo de Atendimento Psi

cossocial (NAPs) infantil. Com o processo e amadureci

mento, as reflexóes e as próprias políticas nacionais, o

trabalho foi ampliado e culminou no credenciamento

do NAPs, como CAPSI, em 2003.

Esta curta retrospectiva pareceu-nos necessária

para compreender a denominada 'crise de identidade'

da Institui<;:ao, vivida num momento em que se fez

necessário pensar sua posi<;:ao diante de outros casos,

que nao somente os de autismo e psicose, como reali

zavam anteriormente.

Foi possível formular que a defini<;:ao da clientela

do CAPSI nao passa sornente por urna determina<;:ao

diagnóstica, mas antes, pelo que nossa popula<;:ao tem

apresentado como sofrimento. Dessa maneira, diante

do aumento significativo de casos atendidos pelo CAPSI,

questionou-se: o CAPSI se propóe a que? Qual o lugar

destas crian<;:as e adolescentes na rede de Saúde Mental?

Qual o lugar destas crian<;:as e adolescentes? Se o CAPSI é

Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 33, n. 82, p. 264-272, maio/ago. 2009

um lugar de passagem, qual destino se poderá ajudá-Ios

a construir?

Partindo do pressuposto básico de que, indepen

dentemente da patologia, a crian<;:a ou adolescente em

sofrimento psíquico é de responsabilidade do CAPSI, a

fun<;:ao primordial de articulador da rede da infancia e

adolescencia foi se tornando cada vez mais evidente,

exigindo urna postura mais clara por parte da equipe.

Inicialmente, percebeu-se certa resistencia da

equipe em ampliar o leque de suas a<;:óes, antes restritas

apenas aos dispositivos internos do CAPSI, sejam quais

forem, oficinas terapeuticas, grupos terapeuticos ou

atendimentos individuais. Chegou-se entao a discussao

das possibilidades de interven<;:ao para além da 'rotina'

do CAPSI, buscando abordar o usuário através de um

projeto terapeutico ampliado, envolvendo aí todas as

interfaces da vida do sujeito, suas rela<;:óes e seu território.

Este exercício de movimenta<;:ao da equipe mostrou-se

árduo, requerendo o enfrentamento de diversas for<;:as

instituídas, que será retomado mais adiante.

Quanto a clientela a ser tomada em tratamento

no CAPSI, com as discussóes, foi possível constatar que

a gravidade do caso nao se atrela ao diagnóstico em

si. Percebeu-se cada vez mais a presen<;:a de modos de

adoecimento que nao se enquadram necessariamente

em um critério diagnóstico, mas que apontam um

sofrimento psíquico singular, característico da contem

poraneidade. Tem sido comum encontrar quadros do

chamado 'espectro autístico', na popula<;:ao entre tres

e seis anos de idade, que nao preenchem os critérios

para autismo ou Síndrome de Asperger, mas guardam

fortes semelhan<;:as com estes. Também, adolescentes

tem sido recebidos em grave sofrimento psíquico, como

os quadros de transtornos alimentares, transtornos

de ansiedade e transtornos de conduta. Estes últimos

tem nos apresentado grandes impasses clínicos, como

foi possível notar, esta mesma dificuldade, em outros

servi<;:os de Saúde Mental. Tal critério diagnóstico
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parece estar sendo usado, em algumas circunstancias,

de modo compulsivo, ou seja, basta urna crian<;:a ou

adolescente apresentar altera<;:6es de comportamento

para ser diagnosticado como portador de Transtornos

de Conduta. Durante a discussao em supervisao de

dois casos clínicos, percebeu-se que o título de 'trans

tornos de conduta' dizia muito pouco sobre estes dois

usuários do CAPSI, um com sete anos e outro com 16.

A supervisao ofereceu aequipe um espa<;:o de reflexao

sobre cada um destes pacientes, sobre o modo de

manifesta<;:ao de seu sofrimento e a possibilidade de

criar outras estratégias terapeuticas que ultrapassassem

a ideia de simples corre<;:ao de seus comportamentos

'inadequados'.

O diagnóstico de Transtornos de Conduta, em

bora largamente repetido, é pouco conhecido no que

diz respeito asua dinamica e ordena<;:ao subjetiva. Foi

somente a partir do desconforto e angústia provocados

por se lidar com esta clientela que a equipe buscou,

através das discuss6es clínicas e estudo, compreender

melhor este fenomeno, tra<;:ar diretrizes de trabalho e

novos dispositivos de cuidado. De maneira particular,

esta clientela demanda urna constante interlocu<;:ao

com os outros pontos de aten<;:ao da rede. Sao casos

que frequentemente estao em acompanhamento nas

esferas jurídicas e sociais e seu cuidado só se torna

possível na medida em que todos estes atores se envol

vem na discussao e elabora<;:ao do projeto terapeutico.

Como foi constatado que esta rede nao mantém urna

articula<;:ao suficientemente consistente para fazer fluir

o cuidado com a crian<;:a ou adolescente em questáo,

a equipe do CAPSI instituiu urna proposta inicial de

discutir os casos mais emblemáticos em pequenos

grupos, denominados minifóruns, dos quais partici

pam representantes das institui<;:6es ou servi<;:os em

que circulam os casos indicados. Este trabalho tem

favorecido a aproxima<;:ao entre as institui<;:6es, um

conhecimento mais amplo dos servi<;:os oferecidos em

Saúde Mental e, mais importante, urna rede sus ten

tável de trabalho que viabilize um cuidado efetivo do

usuário. Os minifóruns tornaram-se espa<;:os de trocas

e constru<;:6es coletivas de planos de cuidado, com

partilhando responsabilidades e nao mais encarnando

a tutela a um único ponto de aten<;:ao ou dispositivo

de Saúde Mental.

No processo de supervisao também foram discu

tidas as cis6es na equipe na tentativa de uniformizar

a linguagem para a obten<;:ao de maior efetividade do

espa<;:o constituído para a práxis. Evidentemente, esses

pontos foram trabalhados naquilo que Fustier (1991)

denomina de plano imaginário da institui<;:ao para que as

mudan<;:as pudessem ter sustenta<;:ao psíquica no grupo.

Esse tema demanda um processo contínuo interven<;:ao

clínico-institucional.

Como pode ser acompanhado pelo que foi descrito

anteriormente, um dos principais pontos de discussao

do trabalho de capacita<;:ao da equipe do CAPSI tem sido

o de viabilizar urna rede mais consistente de aten<;:ao a
infancia e adolescencia de Uberlandia, compreendendo

a rede como:

{ ..} uma articularáo entre diversas unidades que,
através de certas ligaráes, trocam elementos entre
si, ftrtalecendo-se reciprocamente e que podem se
multiplicar em novas unidades, as quais, por sua
vez, ftrtalecem todo o conjunto na medida em que
sáo ftrtalecidas por ele, permitido-lhe expandir-se
em novas unidades ou manter-se em equilíbrio
sustentável. Cada nódulo representa uma unidade,
e cada jio, um canal por onde estas unidades se
articulam através de diversos fluxos. O princípio
básico dessa rede é que ela funciona como um
sistema aberto que se auto-reproduz, isto é, como
sistema autopoiético. (MANeE apudVIElRA FILHO;

NOBREGA, 2004, p. 375)

Desta forma, o modelo de rede possibilita reunir ele

mentos com objetivos diversos em torno de um propósito

comum, articulando servi<;:os antes desarticulados.
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Outra vantagem é permitir o planejamento e a

avaliaráo de resultados e impactos, isto é, buscando

conftrir o que está mudando para melhor na vida da

popularáo. (INO]05A, 2003).

Fez-se premente o trabalho de articula<;:ao com

outros setores e, para isso, a equipe do CAP51 precisou

deixar sua 'ilha' de trabalho e navegar em mares nem

sempre calmos. Para tanto, um dos desdobramentos foi

a cria<;:ao de pequenos subgrupos dentro da equipe do

CAP5I, definidos de acordo com os diferentes campos de

interven<;:ao e assistencia a essa popula<;:ao existentes em

nosso município, tais como Vara da Infancia, Conselho

Tutelar, Hospital de Clínicas da Universidade Federal

de Uberlandia (HClUFU), Secretaria de Educa<;:ao etc.

Estes subgrupos objetivavam conhecer os parceiros que

compóem essa rede de aten<;:ao ainfancia e adolescencia

que fazem interface com a Saúde Mental e, a partir daí,

estabelecer propostas de a<;:óes compartilhadas. Após o

levantamento destes dados, a equipe pode 're-conhecer'

a existencia de diversos parceiros no cuidado e tornou-se

possível a cria<;:ao de um espa<;:o de trocas e discussóes,

bem como da elabora<;:ao de projetos em conjunto.

Ao langa deste processo, a movimenta<;:ao que se

passava na institui<;:ao mostrava-se bastante angustiante,

em fun<;:ao do desconhecimento deste novo campo de

atua<;:ao que se fazia presente, mas, ao mesmo tempo, pa

recia mobilizar o desejo da equipe de ir abusca de novas

formas de atua<;:ao. O contato com os servi<;:os de aten<;:áo as
crian<;:as e adolescentes de diferentes áreas, a aproxima<;:áo

com outras institui<;:óes e o diálogo aberto com a rede de

aten<;:ao primária foi indicando o caminho de constru<;:ao

do que nos parecia urna política efetiva de Saúde Mental

ainfáncia e adolescencia. Um dos primeiros passos dados

nesta dire<;:ao foi a retomada de reunióes mensais com a

equipe de Saúde Mental dos setores sanitários do municí

pio, tanto da Aten<;:ao Primária quanto dos CAP5. Nessas

reunióes procurou-se inicialmente estabelecer um acordo
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de responsabiliza<;:ao mútua pelos casos, ou seja, o paciente

é de responsabilidade de toda urna rede de servi<;:os. A cada

mes, a coordenadora do CAP51 comparecia areuniao de

equipe de urn distrito sanitário da cidade. Novamente, a

ausencia de diretrizes políticas se evidenciou, na medida

em que se faziam constantes os impasses diante das pos

sibilidades de cuidado da clientela que batia aporta dos

servi<;:os. Por diversos momentos se deparou com recusas

explícitas em atender a popula<;:ao infantil, com argumen

ta<;:óes do tipo: 'ausencia de recursos lúdicos', 'ausencia

de qualifica<;:ao profissional', 'ausencia de identifica<;:ao

com a clientela' etc. A presen<;:a de um modelo clínico

tradicional, ou padrao, também se apresentou como um

grande entrave ao trabalho, que requer cada vez mais urna

postura comunitária e social do profissional de Saúde

Mental. Como consequencia disto, encontra-se a cons

tante demanda por 'psicoterapia', que parece representar

inicialmente, urna solicita<;:ao da popula<;:ao, mas que,

antes, indica urna postura dos próprios profissionais da

rede, que "causam" e sustentam esta demanda, na medida

em que nao conseguem elaborar outras formas de interven

<;:ao. Este modelo-padrao acaba por 'engessar' a práxis em

Saúde Mental e criar enormes lacunas no servi<;:o. Sabe-se

que o atendimento ambulatorial dificilmente conseguiria

responder as demandas em Saúde Mental e, embora os ser

vi<;:os substitutivos já estejam amplamente divulgados, os

próprios profissionais neles inseridos resistem em pensar o

cuidado de outro modo. Neste sentido, a reformula<;:ao da

assistencia pública no setor infanto-juvenil vem marcada

pelo atravessamento da clínica por urna dimensao política.

Como afirma Ferreira (apud GUERRA, 2003, p. 172):

[ ..} a tensáoprovocada pelo confronto entre a dimen

sáo política, que cria uma assistencia "para todos" e

a clínica, que sustenta a escuta de "cada um': tem

produzidoflrteis contribuiráes na área, em uma rela

ráo dialética entre os dois campos ou em uma relaráo

de estranhamento que deve guardar suas diftrenras,

sobretudo no que tange adimensáo ética.
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A posi<;:ao de resistencia antes referida, ou esta

condi<;:ao de estranhamento foram sendo percebidas em

todos os níveis de aten<;:ao da rede. Ao mesmo tempo,

este modelo de reunióes distritais antes proposto nao se

sustentou em fun<;:ao das diversas atribui<;:óes da fun<;:ao

de coordena<;:ao do CAPSI e da dificuldade de implica<;:ao

dos demais técnicos da equipe nesta fun<;:ao. Foi entao que

outra possibilidade se fez presente. Diante das resistencias,

tanto por parte da equipe do CAPSI, como da equipe da

aten<;:ao primária, deu-se início a outra estratégia de a<;:ao

que consistia em atribuir esta fun<;:ao de liga<;:ao entre a

aten<;:ao especializada (CAPSI) e a aten<;:ao primária a um

profissional que se dispusesse a tal tarefa. Instituiu-se

entao o cargo de articulador da rede de infancia e adoles

cencia do município, cuja tarefa consistia em fazer circular

os casos que demandavam cuidados em Saúde Mental,

qualquer que fosse seu nível de aten<;:ao. Tratava-se de urna

estratégia política, de fazer valer o cuidado ainfancia, e

de marcar este lugar nos diversos pontos da rede que,

costumeiramente, negligenciavam este cuidado.

Estas estratégias tem demonstrado resultados bastan

te interessantes, na medida em que mobilizou a equipe

do CAPSI e, ao mesmo tempo, provocou nos pontos de

aten<;:ao primária a discussao a respeito da infancia e

adolescencia. Pode-se notar diversos movimentos dos

técnicos 'para fora' do CAPSI e dos usuários, através do

estabelecimento de parcerias e da elabora<;:ao de projetos

terapeuticos ampliados, que contemplem nao somente

o cuidado específico em Saúde Mental, mas todo um

cuidado em dire<;:ao aefetiva reinser<;:ao social da clientela,

que passa a circular pelos diversos dispositivos de Saúde

Mental, de educayáo e socioculturais.

Através deste trabalho, a equipe do CAPSI reconhece

a necessidade de articula<;:óes com a rede e a sua responsa

bilidade para com a mesma. Acredita-se que foi possível

avan<;:ar neste ponto, pois a equipe conseguiu sair da

posi<;:ao queixosa, de sempre lamentar o isolamento do

CAPSI, e tomou para si a sua parcela de responsabilidade

de buscar articula<;:óes. Como resultado mais recente,

está sendo elaborado, já em fase de conclusao, um Pro

tocolo de Aten<;:ao em Saúde Mental para a Infancia e

Adolescencia, que deverá operar como um direcionador

do trabalho, urna linha guia de a<;:óes, fonte de constantes

discussóes e, espera-se, de transforma<;:óes.

Por fim, tendo nítido alguns motivos que levaram

asolicita<;:ao da supervisao, é possível apreender, através

das dificuldades e questóes discutidas, a infraestrutura

imaginária da equipe. Fustier (1991) afirma que há urna

grande importancia em se encontrar a zona intermediária

da institui<;:ao onde o trabalho pode acontecer e, por isso,

o processo de supervisao faz-se primordial, pois é a pos

sibilidade de se sair do conforto e entrar nos intersticios

que sustentam a práxis. Em suas palavras,

a instituiráo enquantogrupo de trabalho oupolo técnico,
será construída apartir dessa zona intermediária mista
que reflete simultaneamenteapressáo externa eas carac
terísticasdainfraestrutura. (FUSTIER, 1991, p.1l2.).
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