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1

INTRODUÇÃO 

  

ão é possível falar do Capsinho sem mencionar a história do Grupo de 

Intervenção Precoce do HU/ ISEA/ UEPB, assim como os objetivos e estratégias 

utilizadas por tal grupo, até a inauguração do CAPS infantil e seu Programa de Intervenção 

Precoce. 

 

1. A história do Grupo de Intervenção Precoce do HU/ISEA/UEPB 

          

A partir das nossas experiências de atendimento ambulatorial começamos a perceber 

que as mães nos procuravam para atender criancinhas cada vez menores. Diante dessa nova 

clientela e do tanto que ela nos instigou, resolvemos dar inicio, em 1999, a um grupo de 

estudos interdisciplinares sobre temas de intervenção precoce ao mesmo tempo em que 

procuramos participar de eventos maiores que coincidentemente também tiveram início 

naquele mesmo ano. Continuamos participando dos eventos nacionais, ousamos realizar 

algumas jornadas locais, até que em 2003, juntamente com o GEPEPE do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, demos inicio aos Encontros Nordestinos de Psicanálise e 

Clínica com Bebês, realizando em Campina Grande o primeiro deles. Em seguida 

participamos dos II e III Encontros Nordestinos realizados, respectivamente, em Maceió e 

João Pessoa. 

           

          

        2.  Objetivos 

          

    - Proporcionar trocas e encontros entre os profissionais das diversas áreas que atuam 

com os primeiros anos da infância; 

    - Elaborar e apoiar a valorização, a qualificação e a formação continuada de 

profissionais em diferentes níveis para atuarem na clínica precoce; 

    - Promover e participar de campanhas contra situações constrangedoras, de 

negligência ou maus tratos de crianças; 

    - Realizar estudos interdisciplinares cuja finalidade é auxiliar no aprimoramento das 

políticas públicas de saúde, assim como nos programas que se proponham a garantir a 

qualidade da atenção desde a gestação até a criança e sua família; 
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   - Incentivar e divulgar trabalhos teóricos e práticos sobre a etapa da vida que se 

estende desde a gestação até os 03 primeiros anos de vida. 

                

         3. Os meios que utilizamos 

          

          - Encontros Nordestinos de Psicanálise e Clínica com Bebês; 

          - Jornadas locais; 

          - Seminários ministrados semanalmente sobre temas de Intervenção Precoce; 

         - Regulamentação do Centro Campinense de Intervenção Precoce inaugurado como 

CAPS infantil em junho de 2006; 

          - Parceria com as creches e escolas do ensino fundamental objetivando a intervenção 

precoce e a realização do projeto Saúde na Escola; 

          - Criação de um curso preparatório para aqueles que desejarem engajar-se na Clínica 

da Intervenção Precoce cujo inicio está previsto para agosto de 2007; 

          - Avaliação contínua dos serviços oferecidos pelo CAPS infantil – Centro 

Campinense de Intervenção Precoce (CAPSinho) de forma a podermos estabelecer o impacto 

desta iniciativa junto à população assim como a importância da implantação de centros iguais 

a este em outras cidades. 

              

 

Sobre o funcionamento do CAPSi  

 Centro Campinense de Intervenção Precoce  

 “CAPSINHO” 

 

O CAPS infantil funciona como centro de referência para atender às crianças com 

risco psicossocial ou que apresentam transtornos do desenvolvimento que favoreçam tais 

riscos. Desenvolve o Programa de Intervenção Precoce voltado para as creches, abrigos e 

demais instituições do município de Campina Grande, sendo que nas creches e pré-escolas 

este programa se desdobra no Projeto Saúde na Escola, entre outros. 

A clientela atendida pelo programa desenvolvido a partir do CAPSinho é a seguinte: 

- Crianças de 0 a 07 anos que apresentam transtornos do desenvolvimento, qualquer 

que seja a etiologia de tais transtornos: crianças sindrômicas, paralisia cerebral, miopatia, 

hidrocefalia, ou qualquer transtorno que possibilite danos à constituição subjetiva. 
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- Crianças de 0 a 07 que apresentam transtornos psíquicos moderados ou invasivos, 

tais como estados autísticos ou psicóticos e sintomas pertinentes a tais estados. 

Para atender tão delicada clientela contamos com uma equipe composta por 

psicanalista, pediatra, neurologista, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes 

sociais, enfermeira, terapeuta ocupacional, técnica de enfermagem, artesã e cuidadores. Esta 

equipe realiza atendimento individual, nas diferentes especialidades, ou em grupo. Os grupos 

são formados segundo os seguintes arranjos: família com a fisioterapeuta (relaxamento, 

alongamento); crianças com a fonoaudióloga; família e suas crianças com fonoaudióloga; 

crianças com a psicopedagoga; pais e crianças com a psicóloga; pais, crianças e equipe 

interdisciplinar; terapeuta ocupacional com as cuidadoras e crianças; famílias com a artesã e 

assistente social além da equipe interdisciplinar com a psicanalista. 

O Centro realiza algumas oficinas terapêuticas que foram criadas a partir do trabalho 

de intervenção precoce realizado pelo Grupo de Intervenção Precoce do HU/ISEA/UEPB. 

Tais oficinas têm caráter experimental, são construídas à medida que vão sendo produzidas e 

constituem um espaço onde o brincar pode ser “instigado” de forma socializada, supondo 

sempre um sujeito em cada um daqueles bebês ou crianças pequenas. Neste espaço procura-se 

atribuir significado às mínimas produções de cada um deles, ficando bem claro para todos os 

oficineiros que se faz necessário “apostar” em cada criança atendida pela equipe. Sabemos 

que o desenvolvimento por si só não produz a constituição subjetiva e compreendemos que tal 

constituição “precisa ocorrer” numa determinada fase do desenvolvimento até para que tal 

desenvolvimento aconteça adequadamente. Todo esse processo é alavancado pelo outro, o que 

nos faz permanecer atentos a certas condições fundamentais sem as quais o sujeito não se 

produz e, através do brincar, apostamos em cada criança ao mesmo tempo em que 

funcionamos como “ordenadores” das produções em questão, atuando como função paterna. 

As oficinas realizadas são contextualizadas através dos seguintes elementos: Água e 

Areia; Contos e Cantos; Artes e Ofícios. 

 

Sobre os Fundamentos, Objetivos e Estratégias utilizadas no  

Programa de Intervenção Precoce. 

 

Enquanto os animais dispõem de um sistema nervoso às vezes muito simples, mas 

que é suficiente para orientá-los por toda a vida, os seres humanos dispõem de um aparato 

muito mais complexo que, para funcionar, depende do outro. O animal nasce com uma matriz 
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genética que prevê a maior parte de sua vida enquanto o homem para se constituir como 

falante, precisa do outro que o ajude a instalar outra matriz, desta vez, da ordem simbólica. O 

bebê vai recolhendo na voz, no olhar, nos cuidados que lhe são ministrados, o lugar, a posição 

e o valor que lhe são atribuídos pelo outro, exatamente porque não dispõe da programação dos 

animais; vai se espelhando no seu cuidador numa seqüência ordenada pela linguagem de tal 

maneira que, estando implicado nessa ordem da voz e do olhar desde os primórdios, se 

constrói enquanto sujeito. É por isso que dizemos que o sujeito se inscreve no social, se 

ordena no social, que por sua vez vai sustentando esse sujeito. 

O sentido da “prevenção” na clinica de Intervenção Precoce consiste em oferecer à 

criança em questão um lugar no simbólico, funcionando e fazendo funcionar uma tal ordem 

que permita sustentar esse lugar. Assim, não se trata de prevenção no sentido de deixar 

vacinado contra qualquer problema, mas de um problema que já está havendo e a respeito do 

qual se adverte porque certamente virão conseqüências do ponto de vista sintomático. Todo o 

trabalho da política pública de prevenção deve ser eminentemente interdisciplinar e considerar 

o social como “ordenador” do sujeito. 

Quanto aos objetivos do programa, estes consistem em produzir uma modificação no 

olhar dos cuidadores, gestores de creches e demais parceiros, em relação ao bebê e à criança 

pequena, diagnosticando um “tempo hábil” os riscos psicossociais. Isto que dizer que todos os 

profissionais envolvidos no programa devem estar sensibilizados para os indicadores de risco 

psíquico cujo principal fundamento diz respeito à relação que se estabelece entre o bebê e seu 

cuidador primordial, numa dinâmica tal que possa produzir um sujeito constituído, ou não. O 

texto sobre os Indicadores de Risco poderá ser apreciado no escrito da Dra. Cláudia 

Mascarenhas Fernandes. Ao mesmo tempo em que os profissionais do programa conhecem 

mais sobre risco psíquico também vão desenvolvendo mais preocupação com a proteção e os 

direitos da criança, de tal modo que as funções e responsabilidades de cada um tornam-se 

mais evidentes. 

Quanto às estratégias utilizadas no programa estão fundadas na questão da circulação 

da palavra e da fala, através de uma escuta atenta dos cuidadores e das crianças não apenas 

durante as entrevistas clínicas, mas nos momentos de brincadeira com as crianças, quando 

também são realizadas intervenções terapêuticas no âmbito das próprias creches e abrigos. 
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Sobre a construção do Programa e seus Projetos 

 

Iniciamos através de um contato inicial com o Secretário de Educação e a seguir com 

as gestoras das creches, apresentação do programa para as mesmas, para as cuidadoras e 

demais profissionais. Foi realizado o lançamento oficial do Projeto Saúde na Escola para a 

rede de Saúde Mental e Secretaria de Educação no setor de creches e pré-escola, com a 

presença da Dra. Cláudia Mascarenhas Fernandes, ministrante do seminário, em 02 etapas, 

sendo a segunda delas dedicada ao tema dos Indicadores de Risco Psíquico. Este programa 

prevê alguns outros projetos que funcionam como desdobramentos do Saúde na Escola. Tais 

projetos são os seguintes: 

- “Contalina Itinerante” – contos dramatizados pelas creches enquanto se observa a 

participação das crianças; 

- “Brincar Itinerante” – brincadeiras promovidas nas creches cujo objetivo é também 

a observação das crianças e cuidadores; 

- Projeto “Cuidando dos Pais” – grupos com os pais, identificando aqueles que 

apresentam maiores dificuldades ou distúrbios graves, providenciando os acolhimentos 

necessários. 

- Projeto “Cuidando do Cuidador” – escuta ativa dos cuidadores das crianças 

pequenas permitindo a circulação da palavra a respeito de tais cuidados; 

- “Projeto Pedagógico” – preparação de um curso introdutório sobre o Psiquismo na 

1ª infância e bebês em Situação de Risco, a ser ministrado pela equipe do CAPSinho e como 

forma de retomar o seminário sobre os Indicadores de Risco.  

- Projeto Elaboração do ABC – confecção de um texto sobre Atenção Básica à 

Criança pequena, para educadores e gestores de creches e abrigos, cuja realização se encontra 

em andamento. 

- Elaboração de um livro sobre os “Indicadores de Risco”, resultado da II Etapa do 

Saúde na Escola, a ser escrito pela Dra. Cláudia Mascarenhas Fernandes, cujo índice é o 

seguinte: 

 Apresentação do livro – Cláudia Mascarenhas 

 Apresentação do programa de intervenção precoce em Saúde Mental de 

Campina Grande – Ana Amélia Arruda 

 Introdução: delimitação do campo 

 Quando uma criança pequena está bem? 
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 Sobre o sofrimento precoce 

 O que é a psicopatologia do bebê? 

 Alguns fundamentos 

 O corpo do bebê: sinais de risco 

 A psicopatologia dos pais: o corpo do outro 

 Circunstancias da vida: o bebê hospitalizado e o bebê abrigado 

 Considerações finais 

 Bibliografia. 

 

Sobre os resultados esperados a partir da Implantação do Programa e seus Projetos 

 

A partir da implantação do Programa e seus projetos, espera-se a diminuição do uso 

de medicação para as crianças acompanhadas pelo programa; diminuição dos diagnósticos 

que fecham as possibilidades da criança em questão; diminuição de indicação de psicoterapia 

para as crianças que participam da “Contalina” e do “Brincar Itinerante”; mais atenção por 

parte dos professores e cuidadores das crianças, assim como muito mais habilidade por parte 

das gestoras no lidar com as crianças e suas famílias, melhorando a relação creche/pais. Além 

disso, espera-se mais reconhecimento das capacidades das crianças por parte dos cuidadores 

que, a partir dos projetos, talvez possam “fazer uma aposta” nas crianças; diminuição dos 

preconceitos dos adultos em relação à sexualidade e agressividade das crianças assim como 

uma melhoria significativa na inclusão da criança diferente tanto na creche/escola quanto em 

sua própria família. Finalmente, espera-se construir um novo olhar sobre a criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da implantação do Programa de Intervenção Precoce ficou evidente que a 

Psicanálise atua como a linha que “costura” os saberes da equipe interdisciplinar sendo 

possível um encontro profícuo entre ela e os trabalhos na rede pública de saúde mental. 

Aprendemos que realizada a intervenção em “tempo hábil”, é possível modificar a direção de 

algumas situações que são constituídas para a criança através da produção de um novo olhar 

que permita a construção de um outro lugar para ela na família, na creche/ escola/ abrigo 

conferindo ao social o status de lugar adequado para a constituição do sujeito. 
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