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RESUMO O processo sociaL compLexo da RefOrma Psiquidtrica, concretizado

como Política de Saúde MentaL, nas últimas décadas tem Levado a uma

projúnda transfórmação na prdtica dos cuidados em Saúde MentaL. Isso conduz

a mudanças no modeLo técnico-assistenciaL que organiza e sustenta as prdticas

desses profissionais que, por sua vez, encontram resistência em outros campos.

O objetivo deste trabaLho é refletir sobre os desafios cotidianos das Instituições

de Saúde MentaL, que buscam implantar o novo modeLo assistenciaL, apesar de

se depararem com prdticas hegemônicas do paradigma que tentam superar. Foi

reaLizado um mapeamento preLiminar das características da Estratégia Atenção

PsicossociaL epossíveis avanços, a partir de sua implantação, são apontados.

PALAVRAS-CHAVE: Centros deAtenção PsicossociaI; Saútk MentaL; Assistência

IntegraL à Saúde; Saúde coLetiva.

ABSTRACT Once thecompfexsociaLprocess ofPsychiatricRefórmation, materiaLized

in BraziL as MentaL HeaLth PoLicy, invoLves a tkep transfOrmation in mentaL heaLth

assistance and causes severaL changes in the traditionaL technicaL assistance motkL

that organizes profissionaLpractices, itfinds many resistances insitk severaLfields of

knowLedge. The main objective ofthispaper is to think about the everyday chaLLenges

ofMentaLHeaLth Institutions thataim to estabLish a new modeLofcare butstiLLhave

probLems with the oldhegemonicpractices that they intend to tknJ It has been matk

a preLiminary mapping ofPsychosociaL Attention Strategy characteristics and some

possibLe advances, which could happen after its deployment, are herein stated

KEYWORDs: MentaL HeaLth Services; MentaL HeaLth; Comprehensive HeaLth

Care; PubLic heaLth.
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INTRODUÇÃO

A política de Saúde Mental, construída e pactuada

por diferentes arores sociais desde meados da década de

1980, preconiza e almeja profundas transformações da

atenção, isro é, o atendimenro e os cuidados ao sofri

menro psíquico e demais impasses subjetivos.

Essas transformações apontam para mudanças

na concepção do processo saúde-adoecimento, no

modelo teórico e técnico-assistencial que organiza e

sustenta as práticas dos profissionais; que orienta e

sustenta o arcabouço jurídico e o universo de práticas

e valores culturais. Mudanças que apontam, tam

bém, para proposições éticas em relação aos efei ros

e desdobramenros das ações no campo da Saúde

Mental (AMARANTE, 2007; COSTA-ROSA, 2000). Al

gumas dessas transformações estão na constituição

maior do país e regulamentadas em forma de lei

como, por exemplo, a participação da população

no planejamento, gestão e controle das práticas de

Atenção, e até mesmo na gestão dos dispositivos
• • • •

IIlStl tuclOnalS.

Esse conjunto amplo de transformações práticas

e proposições teóricas, tanto éticas quanto políticas,

incorporado e vivenciado na atual Política de Saúde

Mental é suficiente para que possamos falar em Es

tratégia Atenção Psicossocial (EAPs), assim como foi

proposta a Estratégia Saúde da Família (ESF). Analisar

os avanços, as resistências e os impasses no campo da

Saúde Mental atualmente, em termos de EAPs, nos

ajudará a explicitar algumas das relações amais entre

o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e o Am

bulatório de Saúde Mental, bem como entre esses dois

e a Atenção Básica. Essas relações se dão, sobretudo,
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no que diz respeiro aos desdobrementos a panir da

proposta de ações de matriciamenro em implantação

nas diretrizes do Ministério da Saúde. Pane-se da hipó

tese de que esses esclarecimentos poderiam contribuir

como importantes farores de municiamento na luta

pelos avanços da EAps.

As mudanças que já se processam, entretanto,

não se dão sem muitas resistências ou claras oposições

advindas de vários serores e direções. Já temos situado

o processo complexo a partir do qual se desdobram as

lutas pela Reforma Sanitária e pela Reforma Psiquiá

trica, sob a égide de uma luta de hegemonia quanro

ao controle dos interesses e valores que se encarnam

também nas instituições de Saúde Mental (COSTA

RosA; Luzia; YASUI, 2003). Um de nós tem realizado

um avanço nos referenciais de análise desse processo

de ações e reações, especificando a forma geral dos

antagonismos em termos de luta paradigmática de dois

paradigmas: o Paradigma Psicossocial e o Paradigma

Psiquiátrico Hospitalocêntrico Medicalizador. Costa

Rosa (2006) propõe que 'paradigma' seja entendido

como uma agregação dos diferentes verores das pul

sações tanto em termos de ação instituinte quanro de

resistências do instituído no campo da Saúde Mental.

O termo 'medicalizador' é utilizado com O duplo sen

tido do radical 'medic': centrado no discurso e na ação

médica (CLAVREUL, 1983) e orientado pela utilização

da medicação como resposta preferencial às demandas

do sofrimenro psíquico.

Nessa perspectiva, o objetivo principal do presente

trabalho é reRetir sobre os desafios cotidianos das Insti

tuições de Saúde Mental que buscam implantar o novo

modelo assistencial, mas ainda se deparam com práticas

hegemônicas do paradigma que buscam superar. Procu

raremos, também, realizar um mapeamento preliminar

das características da EAPS e indicar possíveis avanços a

partir de sua implantação.
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A MUDANÇA DE MODELO EA PRÁTICA DOS

PROFISSIONAIS: DESAFIOS DO COTIDIANO

DOS SERVIÇOS

As transformações propostas pelo complexo campo

da Reforma Psiquiátrica brasileira apresentam grandes

desafios, especialmente aos profissionais de saúde que

cotidianamente têm a tarefa de expandir e consolidar

essa mudança. Para isso, seus principais instrumentos

são: sua formação permanente, que faculte a redefini

ção e reorganização de seu processo de trabalho, e a

articulação das alianças, ou mesmo forças antagônicas,

entre os diferentes serores da sociedade; em suma, que

viabilize a criação e expansão concretas de uma rede de

atenção e cuidados baseada em um território e pautada

nos princípios de integralidade e parricipação popular.

Esse processo emergente de trabalho deve pautar

sua organização cotidiana na ruptuta com O modelo

tradicional. O modelo tradicional, pois, baseia-se no

princípio doença-cura e compreende de forma pre

dominantemente orgânica O processo saúde-doença,

além de ser estratificado e hierarquizado por níveis de

Atenção. Suas premissas são concretizadas em estratégias

de cuidado centradas na sin tomatologia e, em conse

qüência, predominantemente medicamentosas; além

disso, por causa da herança deixada pelas instituições

da reclusão, essas premissas são também hospitalo

cêntricas. As aproximações à clientela e à população

seguem modelos verticalizados e reproduzem os moldes

socialmente dominantes da subjetividade serializada

do Modo Capitalista de Produção. As ações tendem

a ser funcionalistas por proporem uma adaptação de

indivíduos queixosos, 'desequilibrados' ou desajustados.

Um aspecto dessa prática que merece ser explicitado,

por sua imporrância radical, é a ação medicamentosa

como única solução para todos os males e sofrimentos,

subsumindo as pulsações instituintes que por ventura

estejam presentes nas queixas e impasses, funcionando

como um poderoso suporte para a valia da próspera

indústria farmacêutica.

A proposta de ação da EAPS exige a superação desse

paradigma e sua substituição por um novo que seja capaz

de se situar de modo afirmativo: um paradigma que

situe a Saúde Mental no campo da Saúde Coletiva, com

preendendo o processo saúde-doença como resultante

de processos sociais complexos e que demandam uma

abordagem interdisciplinar, transdisciplinar e interseto

rial, com a decorrente construção de uma diversidade de

dispositivos terrirorializados de Atenção e de cuidado.

Mais ainda, para esse novo paradigma, produção de

saúde e produção de subjetividade estão entrelaçadas

e são indissociáveis, o que traz como conseqüência a

radical superação das relações sociais e intersubjetivas

sintônicas com O Modo Capitalista de Produção, que é

o alicerce do Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico

Medicalizador (COSTA-ROSA, 2006).

Esses desafios se rornam ainda maiores, consi

derando que essa mudança de paradigma ainda não

está presente na formação básica dos profissionais de

Saúde. Essa formação continua sendo organizada em

disciplinas e especialidades, com pouca ou nenhuma

integração, levando os profissionais em formação a um

olhar fragmentado da realidade, conseqüência do Para

digma Psiquiátrico Hospitalocêntrico Medicalizador,

ainda dominan te. Formados e formatados no modelo

médico-centrado hegemônico e em práticas disciplina

res, os profissionais se vêem dianre da responsabilidade

de implantar uma proposta de mudança de modelo

assistencial que requer uma ruptura radical da maioria

dos conceiros estudados ao longo dos anos de formação,

além de necessitarem rever radicalmente concepções

ideológicas e éticas. Tal situação assume, por vezes,

características de um impasse.

Esse conAito entre proposta e prática, intenção e

gesro, gera uma tensão permanente no cotidiano insti

tucional revelando a contradição entre os paradigmas
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que sustentam os diferentes modelos de cuidado. Via de

regra, os profissionais foram moldados em cursos nor

teados pelo paradigma hegemônico, foram organizados

em torno de disciplinas fragmentadas, compartimenta

lizadas, com pouca ou nenhuma articulação entre si.

Os profissionais são estimulados, por exigência

do mercado, a se super-especializarem com o aprendi

zado e o domínio de tecnologias pretensamente mais

sofisticadas. Uma vez graduados, estão aptos a agir

de forma específica, a ler fragmentos da realidade. Os

médicos aprendem a medicar e a ver na medicação a

solução primeira para qualquer tipo de situação; os

psicólogos aprendem a realizat uma terapia centrada

no indivíduo e em seu sofrimento privatizado; os tera

peutas ocupacionais aprendem a coordenar atividades,

etc. No entanto, nenhum desses profissionais aprende

a lidar com as situações cotidianas que os usuários dos

serviços de saúde e Saúde Mental necessitam quando

procuram pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como,

por exemplo, impasses na subjetividade das pessoas e seu

sofrimento, na maioria das vezes, desencadeados pelo

cotidiano, que se desenrola em duras condições sociais.

Esses profissionais são incapazes de ouvir o sujeito e sua

dor além da doença, de forma que articule os sintomas e

sinais em um quadro mais amplo e complexo; raramente

estabelecem diálogos que produzam uma integração

com outros profissionais que trabalham a seu lado; não

compreendem as dificuldades das pessoas em aderir ao

tratamento estruturado dessa forma; estranham e se

incomodam com as reivindicações das pessoas a res

peito de seus direitos; apresentam grandes dificuldades

em construir estratégias que ampliem a participação e

auronomia dos usuários.

A mudança de paradigma não é uma agenda es

pecífica da Saúde Mental. Pelo contrário, ela se inclui

no conjunto de transformações práticas que têm como

prioridade a construção do SUS no contexto da Reforma

Sanirária.
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Nesse contexto cresce a consciência de que a crise

na Saúde nada mais é que uma expressão fenomênica

de causas mais profundas que rêm sua raiz no modelo

de atenção médica vigente, estrururado pelo paradigma

f1exneriano. Sair da crise implica, necessariamente,

rransitar de um modelo de atenção médica, fruto do

paradigma Aexneriano, para um modelo de atenção à

saúde, expressão do paradigma da produção social da

saúde (MENDES, 2006). A saúde seria concebida como

estado geral decorrente do modo de se levar a vida em

todos os aspectos: físicos, psíquicos, sociais, econômicos,

culrurais e ambientais.

Ao Paradigma da Produção Social da Saúde corres

ponde o Paradigma Psicossocial. Há uma sintonia das

concepções ideológicas, teóricas e éticas entre a Reforma

Psiquiátrica e a Reforma Sanitária. Isso torna ainda mais

inadiável a questão da formação de novos trabalhadores

de Saúde Mental e do redirecionamento de outros que

se encontram ainda em práticas tÍpicas dos modelos

vigentes, cuja superação se exige. Nossa experiência tem

demonstrado que, no campo da Atenção ao sofrimento

psíquico, os avanços na direção da EArs aparecem como

o passo mais apropriado para a superação de uma série

de impasses decorrentes dessas heranças do Paradigma

Psiquiátrico Hospiralocêntrico Medicalizador. Tais im

passes apresentam-se tanto na forma direra do modelo

asilar como na forma do preventivo-comunitário, cujo

estabelecimento modelo é o Ambulatório de Saúde

Mental.

O relatório final da III Conferência de Saúde

Mental, promovida pelo Ministério da Saúde em 2002,

apresenta propostas referentes à política de Recursos

Humanos, destacando-se que:

r..}uma política de recursos humanos deve visar im
plantar, em todos os níveis, o trabalho interdisciplinar
e multiprofissional no campo da Saúde Mental, na
perspectiva do rompimento dos 'especialismos' e da
construção de um novo trabalhador em saúde men-
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taL, atento e sensíveL aos diversos aspectos do cuidado,
garantindo que todo usuário dos serviços de saúde seja
atendido por profissionais com uma visão integraL e
não fragmentada da saúde. (Brasil, 2002, p. 68).

É importante referir, aqui, as ações do Ministério

que, no setor da Saúde Mental, tendo à frente repre

sentantes dos interesses diretos da Reforma Sanitária e

Reforma Psiquiátrica, empreende preciosas ações politi

camente orientadas para essa direção, em termos de for

mação permanente, análise e supervisão institucional dos

CAPS. Um passo imprescindível nesse momento é reunir

e sistematizar todos os conhecimentos capazes de confi

gurar claramente a EAPs. A partir da sistematização desse

corpo de conhecimentos, é possível ampliar as bases de

reflexão e análise da práxis, tanto da Atenção Psicossocial

quanto da própria formação de trabalhadores em ação.

Essa nossa experiência indica que a 'formação em ação'

é a única estratégia capaz de se contrapor efetivamente

aos efeitos desastrosos de uma formação universitária

que se referencia mais pelas demandas ideológicas co

nectadas aos interesses socialmente dominantes e menos

pelas exigências éticas concretas da realidade da Atenção

Psicossocial e da EAPs.

O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL

COMO ESTRATÉGIA QUE VISOU CONTRA

POR-SE À LÓGICA HOSPITALOCÊNTRICA

Nos anos 1980, a criação dos Ambulatórios de

Saúde Mental, constituídos por equipes multiprofis

sionais, era apontada como um promissor instrumento

de mudança na realidade o primeiro passo da Reforma

Psiquiátrica. No esrado de São Paulo, a Secretaria de

Estado da Saúde elaborou também uma proposta de

ação em Saúde Mental nas Unidades Básicas de Saúde

(UBS), acompanhada de um texto que apresentava

uma série de sugestões de organização do trabalho das

equipes de Saúde Mental nessas Unidades de Saúde e

nos Ambulatórios. A abordagem era designada como

bio-psico-social.

O trabalho em equipe era uma espécie de terra

prometida onde, afinal, seria possível mudar o modelo

asilar e exercer uma boa assistência à Saúde Mental. Mas

a concretização dessa proposta de trabalho em equipes

multiprofissionais fez com que ela se transformasse,

ao longo dos anos, em um dispositivo burocrático. Tal

organização de assistência hierarquizada, tendo a equipe

de Saúde Mental da UBS como porta de entrada, contri

buiu para se configurarem novas demandas, sobretudo

um conjunto de ações ambulatoriais paralelas às do

Hospital Psiquiátrico. No entanto, não foi capaz de

produzir qualquer impacto na lógica hospitalocêntrica;

pelo contrário, produziu um aumento na demanda de

internações ao ampliar o acesso da população às con

sultas psiquiátricas.

A multiprofissionalidade continua na agenda do

dia da EAPs; por isso é oportuno refletirmos um pouco

sobre ela.

Podemos levantar uma questão referente ao fato de

a reprodução da divisão social do trabalho no campo da

Saúde gerar uma hierarquização das relações, na qual o

saber médico impera sobre outros saberes, que cumprem

um papel secundário, o que reproduz a divisão típica do

Modo Capitalista de Produção. Isso produz uma espécie

de divisão de atividades e tarefas em compartimentos

com pouca ou nenhuma relação entre si. Um exemplo

desta divisão é uma dada situação em que a consulta

do psiquiatra é romada como a atividade prioritária e

essencial. Isso gera uma agenda repleta, atendimen tos de

curtíssima duração e com grandes intervalos de tempo

entre uma consulta e outra, visando uma alta produtivi

dade, medida pelo número de consultas. Há, também,

a consulta, geralmente individual, com o psicólogo, que
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tem longa lista de espera, repetindo o modelo da prática

liberal típica de parte do trabalho desse profissional;

por fim, há os grupos de orientação, coordenados pela

enfermeira ou pela assistente social, sempre pedagógicos

e geralmente à margem das demandas subjetivas espe

cíficas daqueles indivíduos. Esses encaminhamentos de

um profissional para outro são feitos mediante preen

chimento de uma guia entregue pela recepção, onde se

agendam as consultas. Todos os profissionais se reúnem

(com dificuldade) uma vez por mês e discutem questões

administrativas. Nos cinco minutos finais, um ou outro

caso mais grave é trazido à atenção da pequena parte da

equipe que permanece até o final da reunião.

A propósito do conceito multidisciplinar, do qual

surgiu o termo multiprofissional, Japiassu (1976) já

afirmava que a abordagem multidisciplinar estuda um

objeto sob diferentes pontos de vista, mas sem que tenha

havido um acordo prévio sobre os métodos a se seguirem

ou sobre os conceitos a serem utilizados. Há apenas uma

justaposição de disciplinas sem que fiquem evidentes as

relações que possam existir entre elas.

Na mesma linha de pensamento, Almeida Filho

(2000) descreve a multiprofissionalidade como uma

justaposição de disciplinas em um único nível, sem

cooperação sistemática entre os diversos campos disci

plinares. Dessa forma, e segundo esses autores, pode-se

definir o multidisciplinar como uma somatória de

diferentes campos que não estabelecem diálogo e não

apresentam nenhuma cooperação entre si necessaria

mente, mantendo seus limites e fronteiras e olhando

sob suas perspectivas e a partir de seus lugares para um

mesmo objeto, no caso, o sofrimento psíquico. A equipe

multi profissional, por esta caracrerização, já está fadada

a ser um apenas um agrupamento de profissionais de

distintas áreas que ocupam o mesmo espaço físico.

Essa configuração multi profissional, já analisada e

criticada desde muito cedo, está de acordo com a lógica

do Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico Medica-
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lizador que, por sua vez, está em sintonia com a lógica

da divisão do trabalho do Modo Capitalista de Produ

ção (COSTA-ROSA, 1987). Não há dúvidas de que, sem

uma crítica radical à divisão do trabalho e ao processo

de produção da Atenção vigente no campo da Saúde

Mental, não poderemos obter avanços na superação da

estratégia asilar e preventivista ainda dominantes. A EAPS

exige um modo de organização de divisão do trabalho

mais coerente com a lógica dos modos de produção de

cooperação uma vez que, para o Modo Psicossocial,

não se distinguem o processo produtivo dos efeitos da

produção e dos beneficiários de tais efeitos.

No campo psíquico há uma indissociabilidade

entre produção de saúde e produção de subjetividade.

Levar em con ta a radicalidade dessa proposição conduz

a uma possível superação do modo de produção comum

e a um 'drible' das diferentes formas do atravessamento

capitalístico dessa produçãO. Para a EAPs, a superação

da divisão parcelada do processo de produção (divisão

em especialidades), ainda deverá vir acompanhada da

capacidade de vislumbrar formas para se alcançar a

transdisciplinaridade. A superação do princípio doença

cura, pois, exige também a superação do modelo sujeito

objero que define as especialidades e ações no paradigma

hegemônico.

A EAPS implica também na superação da raciona

lidade implícita no modelo médico hegemônico que

determina um modo de organização das práticas de

saúde, caracterizadas por atividades curativas, indivi

duais, assistencialistas e organizadas em especialidades.

O Paradigma da Produção Social da Saúde pressupõe o

planejamento das ações de Atenção de modo integral,

baseadas no trabalho em equipe e nas práticas coletivas

de saúde, superando a amai racionalidade que está

pautada numa prática privada e regida por uma lógica

de mercado. Nessa lógica existe apenas a sociedade

colocada de modo figurado, ou a parceria, movida a
• • •
Interesses comerciais.
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Uma proposra de rrabalho em equipe para a EAPs

precisa reconhecer os processos coridianos de rrabalho

como áreas de rensão e interesses sociais conAiranres

qual rambém já se conhecem várias coordenadas e que

é enunciado como esrrarégia dominame no discurso

oficial do Minisrério da Saúde.

A PERMANÊNCIA MICROPOLfTICA

DO HEGEMÓNICO

dos sujeiros do sofrimenro. Com isso, seria permi

rido que eles romassem uma posição nos conAiros e

contradições que os arravessam; conAiros esses que se

expressam no sofrimento que, por sua vez, manifesra-se

em sua hisrória. Além disso, remover as conquisras da

Reforma Sanirária sobre a parricipação dos usuários e

da população no planejamento, gesrão e avaliação dos

disposirivos insrirucionais não deixa de ser um modo

de abrir a oporrunidade para eles de parricipação na

merabolização da contradição maior. Sair da posição de

objero exigirá um exercício rorineiro nos vários aspecros

da práxis concernenre ao novo paradigma.

A prárica enconuada em diferentes CAPS, principal

disposirivo para a implanração da arual política de Saúde

Mental, revelam que a lógica ambularorial ainda esrá am

plamente presente no sisrema e de forma aparentemente

intacra. Prática essa bem disranre daquela idealizada pelo

modo da Arenção Psicossocial, cuja érica implica na

ousadia de buscar o novo. Isso ocorre ainda com mais

freqüência nos lugares em que a implamação do CAPS se

deu a parrir do Ambularório de Saúde Mental.

Os exemplos a seguir demonsrram situações de

safiadoras que as equipes encontram no coridiano, nas

quais se apresenta a rensão permanenre que há entre um

paradigma hegemônico de cuidados que já se conhece,

e que o discurso oficial prerende superar, e ourro para

digma que se prerende consrruir a parrir da prárica, do

encarnados por disrintos arores,

a salvo desse conAiro maior os

• A

para Jusramente por

interesses imediaros

Um sujeiro em crise que se recusa a ir à insrirui

ção sob prerexro de que lá é lugar de louco; a família

que exige internação de um de seus membros em um

hospiral psiquiárrico, reproduzindo a inércia do hábiro

já insriruído; o morador de rua que incomoda os vizi

nhos por se encontrar em sofrimento psíquico grave;

o usuário que esrabelece uma relação de dependência

com a insriruição. Como resposra da equipe a essas

siruações, ouvimos com muira freqüência as seguintes

falas: "O usuário não quer vir? Não é mais de nossa

responsabilidade, enrão."; ''A família pede internação?

Pois que inrerne."; "Morador de rua? Isso é problema

da Assisrência Social do município."; "O usuário esrá

em crise no serviço? Chama o psiquiarra para medi

car!"; Se o usuário esrá rendo uma crise no meio da

rua, "Chama-se a polícia"

Além das caracrerísricas que já foram apresentadas

sobre esse modelo hegemônico, é oporruno apresentar

ourras caracrerísricas desanimadoramente freqüêntes nas

ações realizadas em muiros dos CAPs: aros norreados por

valores e julgamentos morais como "Não faça mais isso,

fulano. É muiro feio!"; "Quem não se comporrar direiro

não ganha o ovinho de Páscoa!"; "Quem vai acompa

nhar os usuários? Eles não podem sair sozinhos!"; "Que

gracinha, nem parece que são doentes mentais!"

Frases como essas revelam que o sujeiro do sofri

menro é infanrilizado e a aruação da equipe se pama

na 'correção' e 'educação' de seus comporramenros.

Cerra vez, um usuário, irrirado, afirmou, a respeiro do

CAPS que freqüenra: "Isro aqui parece uma creche para

d ·d I"01 o.

Sobre esse rema Foucaulr afirma:

[ ..} a Loucura encontra-se imerida no sistema de
vaLores e das repressões morais. ELa está encerrada
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num sistema punitivo onde o louco, minorizado,
encontra-se incontestavelmente aparentado com a
criança, e onde a loucura, culpabilizada, acha-se
originariamente ligada ao erro. (1975, p. 84).

A lógica presente nesse modo de atenção à Saúde

Mental submete os sujeitos do sofrimento e os próprios

trabalhadores a um lugar de sujeição, produção e repro

dução de subjetividades enquadradas, conformadas e

bem-comportadas: produção de afetos tristes, renúncia

à porencialidade criativa, ao desejo, à autonomia. Não

há CAPS aqui, apenas mais uma instituição de Saúde

Mental organizada a partir da mesma lógica hege

mônica do Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico

Medicalizador.

Essa persistência micropolítica da lógica paradigmá

tica hegemônica também só poderá ser adequadamente

enfrentada com a ampliação dos espaços de formação

(formação continuada) e de exercício analisado (análise

e supervisão institucional), que já fazem parre das inicia

tivas de formação dos Trabalhadotes de Saúde Mental

(TSM), componentes da atual política de Atenção

Psicossocial do Ministério da Saúde.

INVENTAR A TRANSDISCIPLINARIEDADE

COMO MEIO NECESSÁRIO DA EAPS

A equipe é o alicerce, o principal instrumento de

intervenção, invenção e produção dos cuidados em

Atenção Psicossocial. Produção que se dá no agencia

mento das pulsações da demanda social e dos aferos para

se produzirem vínculos na negociação de interesses di

vergen tes e se construir a ética da Atenção Psicossocial na

pactuação familiar e social para um projeto de cuidado;

agenciamento esse, enfim, das relações que emergem no

encontro que se dá entre o sujeito do sofrimento com
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sua demanda, e do rrabalhador com sua subjetividade

e caixa de ferramentas (MERHv, 2002).

Ao romper com a visão biológica reducionista e

propor a desmontagem dos conceitos basilares da psi

quiatria hospitalocêntrica e medicalizadora, a Reforma

Psiquiátrica, alinha-se na perspectiva de wna crítica aos

fundamentos da racionalidade científica moderna (relação

sujeito-objeto, reducionismo, determinismo) e propõe

inventar o seu campo teórico-conceitual, estabelecendo

wn intenso diálogo entre os diferentes campos do saber

e conhecimentos acerca do humano. Produz, também,

um turvamento entre os limites e fronteiras, constituindo

possibilidades diversas para pensar e fazer.

Essa é uma perspectiva semelhante à que Passos e

Barros (2000) denominam transdisciplinaridade que:

subverte o eixo de sustentação dos campos episte
mológicos, graças ao eftito de desestabilização tanto
da dicotomia sujeit%bjeto quanto da unidade das
disciplinas e dos especialismos. (p. 76).

Essa proposra é ousada, de alto risco e, ao ser intro

duzida na práxis cotidiana, visa à produção do disforme,

à emergência do sem contornos, que mais desorganiza do

que orienta, que insritui o próprio processo de insrituir.

Dessa forma, o pensamento corre riscos, assume o perigo

de se perder na indiferença e no relativismo, estando

sujeito à inércia do 'tudo ou nada vale o mesmo'. É um

grande desafio constituir esse saber fazer nos interstícios

dos campos disciplinares. Ou, como propõem Passos e

Barros (2000), com base em um conceiro de Deleuze,

nos "intercessores") naquilo que se dá no "entre", no

momento em que ocorre.

Não são apenas diferentes disciplinas que analisam

um mesmo objero; a própria consistência do objero é

transformada. É preciso se abrir às fronteiras e fazer tran

sitarem conceiros e categorias, transmudarem os olhares

dos sujeiros em ação, transformarem-se os modos de

pensar, transformarmo-nos como sujeiros, já que se trara
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de um processo de construção de novas subjetividades.

Como diz Edgar Morin (2000), trata-se do desafio do

pensar complexo que remete à dialética e à revisão das

teorias de subjetividade.

No meio de aparentes desencontros é que reside a

estratégia para se produzirem os encontros dos sujeitos do

sofrimento com a equipe. Como concretizar, no dia-a-dia

de trabalho e de produção da atenção, esta transdisciplina

ridade? Aqui, podemos evocar a experiência viveneiada no

CAPS Luiz Cerqueira, no qual foi possível realizar um traba

lho que muito se aproximou da proposta transdisciplinar,

e que poderia ser sintetizado da seguinte forma: O trabalho

em equipe é aquele em que os profissionais adotam uma

posição de humildade frente ao sofrimento psíquico, este

nosso objeto complexo, e o existir por ele contextualizado.

Apenas uma solidária e despojada atitude de diálogo (in

tenso e complexo), pode começar a sondar e contemplar

a amplitude de tal complexidade (YASUI, 1989).

Isso se reAete na organização dos processos de traba

lho, construídos como uma criação coletiva, de relações

horizontais, que aspira à transversalidade proposta por

Felix Guattari (1981), e com uma efetiva participação

dos sujeitos do sofrimento e seus familiares. A concre

tização desse projeto implica em: considerar e ativar os

dispositivos existentes no tetritório; na responsabilização

pela demanda, especialmente nos momentos de crise;

na criação de múltiplas e diversas estratégias de cuidado

aumentando a responsabilidade de cada profissional, não

apenas nas decisões e nas competências para o projeto de

cuidados, mas também na gestão dos dispositivos insti

tucionais. Isso implica, de outra parte, uma Aexibilidade

na execução de tarefas distintas e intercambiáveis. É

necessário reconhecer, e não esquecer, que somos atores

de uma prática social, que têm a potencialidade, por

meio dos encontros que ensejamos no cotidiano de nossa

práxis, de produzir novos processos de subjetivação, de

produzir modos mais autônomos de viver e de fazer a

diferença. Essa diferença está encarnada em diferentes

formas de saída da subjetividade serializada que, mor

mente, vem associada ao sofrimento e aos sintomas, para

outras subjetividades e subjetivações capazes de escapar

ao Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico Medica

lizador e ao Modo Capitalista de Produção.

Conectar-se aos horizontes teóricos, técnicos e

éticos da Atenção Psicossocial significa estar sempre

atento aos riscos de se recair na alienação do que já está

instituído. É preciso estarmos sempre atentos para que

nas finas teias do cotidiano não sejamos capturados pela

lógica do conformismo e da repetição, pois este é um
, . . ,

processo que se constrOl em um movimento continuo

de desfazer e fazer, desconstruir e construir. Desconstruir

conceitos e categorias, redefinir as modalidades dos

vínculos intersubjetivos, inventar novas possibilidades

semânticas e teóricas, desfazer os limites disciplinares

para tornar novas as produções. Trata-se aqui de um

novo agenciamento de pulsações da demanda social e

dos afetos, para se produzirem vínculos, que não deixam

de ser transferenciais; negociações entre interesses diver

gentes presentes nas dimensões micto e macropolítica do

tertitório; pactuações para um projeto de Atenção e cui

dado, que se fazem a partir das relações e nas relações que

emergem no encontro entre as demandas dos sujeitos e

as ofertas de possibilidades transferenciais, ou seja, entre

o sofrimento dos sujeitos e a capacidade de continência

da equipe. Não há dúvidas de que essa capacidade de

agenciamento por parte das equipes também é moldada

pela plasticidade de sua subjetividade e pela desenvoltura

complexa de sua 'caixa de ferramentas'.

A ESTRATÉGIA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

A seguir são apresentados alguns ponros para um

início de discussão acerca de uma definição possível

da EAPs.
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Yasui (2006) apresenta a idéia de compreender o

Centro de Atenção Psicossocial como uma estratégia de

transformação da assistência, concretizada pela organiza

ção de uma ampla rede de cuidados em Saúde Mental, e

que não se limita ou se esgota em sua implantação como

um serviço de saúde.

Neste texto, nomeamos claramente e EAPS,

definindo-a a partir dos quatro parâmetros do Modo

Psicossocial e das transformações nas dimensões epis

temológicas, técnico-assistenciais, jurídico-políticas e

culturais (COSTA-RoSA; Luzia; YASUI, 2003; AMARANTE;

2007). Tal definição deve incluir, ainda, os princípios

e diretrizes da Reforma Sanitária, particularmente a

participação popular no planejamento, gestão e con

trole das instituições de Saúde, bem como a concepção

de integralidade das problemáticas de saúde e da ação

territorializada sobre elas. Essa realização prática da EAPS

se opera pela agregação da tática do Matriciamento, já

exercitada em alguns municípios e posta em ação pelo

o Ministério da Saúde, conforme a Portaria 154/2008

(BRASIL, 2008), que cria os Núcleos de Apoio à Saúde

da Família (NASF).

A EAPS é uma lógica que perpassa e transcende as

instituições enquanto estabelecimentos, tomando-as

dispositivos referenciados na ação sobre a demanda

social do território, distanciando-se, dessa forma, de

um sistema organizado e hierarquizado por níveis de

complexidade da Atenção.

A EAPS, uma vez operando e concretizando o princi

pio da integralidade na produção da atenção e cuidado,

através do matriciamento, da atenção básica e com a

Estratégia de Saúde da Família, poderá dar outro sentido

aos estabelecimentos CAPS e seu atual segmento de ações

ambulatoriais. Poderá ajudar, também, na compreensão

de que a persistência do Ambulatório, que convive com

o CAPS em um mesmo território, significa a reincidência

no preventivismo, longe, portamo, da lógica da Atenção

Psicossocial. Permitirá, ainda, re-configurar os CAPS como

Stltid~~m Debau, Rio de Janeiro, v. 32. n. 78/79/80, p. 27-37, jan./dC'L. 2008

instâncias aptas a responder à especificidade das demandas

que lhes são atribuídas: demandas específicas de sofrimen

to psíquico com exigências de intensidade variada, que

vão da exigência máxima que define o CAPS atual, até as

intensidades variadas que definem atualmente, de modo

geral, o Ambulatório. Sobretudo, a EAPS permitirá consi

derar a atenção a um conjunto importante e numeroso de

problemáticas dentro da especificidade da atenção à saúde,

impedindo a medicalização e psicologização, geralmente

resultantes do modelo atual.

É necessário ressaltar, também, que na EAPS não

interessa mais se as problemáticas são de alta ou baixa

complexidade. Nas ações de matriciamento, ou nas ações

específicas dos serviços CAPS, tudo é considerado de al ta

complexidade, o que pode diferir é a especificidade do

saber e da ação exigidos. Também não se trata apenas de

organizar os novos dispositivos institucionais em algum

sistema de referência e contra-referência: o sujeito será

sempre compreendido como aquele que está inserido no

território e, mesmo quando for alvo de ações específicas

de CAPS ou ambulatoriais, não deixará de estar adscrito

à ESF nem de participar das ações simultaneamente

realizadas por ela; por isso a ESF deverá ser sempre a

referência maior da EAPS.
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