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u  capacitação

No dia 28 de agosto ocor-
reu o I Encontro Paulista dos 
Centros de Atenção Psicossocial 
Infanto-juvenis (CAPSi), evento 
paralelo ao II Congresso Inter-
nacional de Saúde da Criança e 
do Adolescente, na Faculdade 
de Saúde Pública da USP.

O I Encontro de CAPSi foi 
organizado pelo Laboratório 
de Saúde Mental Coletiva (La-
samec), grupo de pesquisa do 
CNPQ ligado à própria faculda-
de. Segundo o professor Alberto 
Reis, o Lasamec teve a iniciativa 
de realizar o encontro por duas 
razões: a primeira, cumprir o 
compromisso ético de devolver 
aos CAPSi os resultados da pes-
quisa. Caracterização epidemio-
lógica e sócio-demográfica da 
clientela de todos os CAPSi do 
estado de São Paulo”, financia-
da pela FAPESP, com ano base 
de 2008. Em segundo lugar, ‘no 
Lasamec estamos empenhados 
em expandir as discussões que 
focam a questão da saúde men-
tal infanto-juvenil que tem sido, 
historicamente, a irmã pobre 
das políticas públicas voltadas 
à saúde mental”, completa o 
professor. 

Cristina Ventura, consul-

tora do MS, que participou da 
mesa, declarou : “Os CAPSi 
são dispositivos muito novos 
no cenário da saúde pública e 
requerem, de fato, permanente 
esforço de avaliação de suas 
estratégias e impacto. Pelo que 
conheço, este é o primeiro es-
tudo com esta característica e 
abrangência, portanto de suma 
importância para todos nós. 
O encontro estava lotado de 
profissionais de muitas cidades 
paulistas, e de outras como 
Porto Alegre e Rio de Janeiro, 
representando núcleos de pes-
quisa como o Nuppsam (Núcleo 
de Pesquisa em Políticas Pblicas 
de Saúde Mental) e o IPUB-
UFRJ, onde temos um grupo 
dedicado a estudar e investigar 
as questões da política de saúde 
mental da criança e adolescente. 
Se os CAPSi avançarem, fare-
mos avançar a rede ampliada. 
O estudo em SP mostrou isto, 
e o estudo que temos feito aqui 
no rio tem mostrado também. 
Parabéns ao Lasamec, a todos 
os CAPSi, a todos que acredi-
tam e trabalhamos em nome 
da política de saúde mental da 
criança e do adolescente. Para-
béns a todos os trabalhadores de 
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CAPSi, aos usuários e familiares 
que estão nestes serviços”.

Para Felipe Lessa, líder do 
grupo de pesquisa do Lasamec, 
“o evento foi bastante proveito-
so para os trabalhadores e para 
os gestores dos CAPSi. Tivemos 
as falas de Cristina Ventura e 
Edith Lauridsen, que nos ofe-
receram uma visão ampla da 
implementação dos CAPSi no 
Brasil. Também foi possível que 
os trabalhadores trocassem suas 

experiências”.
“O Encontro Paulista de 

CAPSi foi uma importante 
oportunidade que permitiu aos 
trabalhadores da área de Saúde 
Mental da Infância e Adoles-
cência de diversos municípios 
do Estado compartilharem 
experiências de intervenção 
e de seu próprio processo de 
trabalho”, declarou Rosemar 
Prota, pesquisadora do Lasamec 
e apoiadora de saúde de São 

Bernardo do Campo.
Viviane Otaviano, coorde-

nadora do CAPSi de Cosmópo-
lis-SP, no seu depoimento frisou: 
“Gostaria de registrar a enorme 
satisfação que eu e minha equi-
pe tivemos de participar do 1° 
Encontro Paulista de CAPSi, 
foi uma experiência muito gra-
tificante que com certeza nos fez 
refletir mais um pouco sobre o 
cotidiano do nosso serviço. Pa-
rabéns a todos que organizaram 
o evento e esperamos mais!”

Segundo o professor Al-
berto, embora tenha sido um 
evento estadual, pesquisadores 
de outros Estados estiveram pre-
sentes e enviaram e-mails incen-
tivando promover um Encontro 
Nacional. “Nós assumimos esse 
compromisso e o faremos ainda 
no primeiro semestre de 2011. 
Até lá!”.

Para saber mais: 

Livro: Atenção em Saúde 
Mental para crianças e adoles-
centes no SUS, Edith Lauridsen 
e Oswaldo Tanaka (orgs.). Edi-
tora Hucitec, 2010.

Site: http://lasamec.word-
press.com 
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