Caderno de Saúde da Criança

ANEXO nº 13 - Centro de Referência e Atenção Integral à Saúde do Adolescente
- CRAISA Lúcia Helena Frizzarin18

O CRAISA é um serviço de referência em Saúde Mental para crianças e
adolescentes entre 10 e 18 anos em sofrimento psíquico com ruptura do seu
desenvolvimento global, vínculos sociais, afetivos e familiares ou de sua rede de relações
que necessitem de atenção interdisciplinar intensiva e de uma rede intersetorial de
cuidados.
Sua atuação deve contemplar:
1. Ações de matriciamento e atendimento conjunto.
2. Ações de promoção de saúde.
3. Ações de assistência em saúde mental.
As ações de matriciamento, são dirigidas para as Equipes de Saúde da Família,
para Equipes de Saúde Mental e para projetos e serviços de outras secretarias e ONG’s
que estejam envolvidos com o cuidado desta clientela.
As ações de promoção de saúde efetivam-se buscando os espaços de
intersetorialidade e articulação com organismos da comunidade para potencializar os
recursos de cada território que possam ter um papel no cuidado e proteção da criança e
adolescente.
As ações de assistência dirigem-se a usuários mais gravemente comprometidos,
sob o enfoque da clínica ampliada e da atenção integral, com a intensidade demandada
pelo Projeto Terapêutico Singular. Tal projeto deve operar através de ações internas e em
estreita articulação com a rede básica, com projetos e serviços de outras secretarias e
ONG’s, incluindo os diversos cenários onde se organiza a vida destes usuários (família,
escola, lazer, preparação para o trabalho).
A equipe é constituída por cinco mini-equipes compostas de psicólogo, terapeuta
ocupacional, assistente social (a serem contratados) e um profissional da área médica
e/ou de enfermagem, sendo cada mini-equipe responsável por um distrito. A programação
da atividade da mini-equipe se dá em conjunto com o Distrito a que estiver ligada.
A proposta de trabalho do CRAISA vem de encontro à necessidade de ampliação
do âmbito de atuação em Saúde Mental que reconhece a necessidade de levar o cuidado
mais próximo ao território e às famílias.
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