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Apresentação 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde abertos, de base 

comunitária, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), modelo de atenção à 

Saúde Mental no Sistema Único de Saúde (SUS). Foram criados para serem o lugar de 

tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais “cuja severidade e/ou 

persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, 

personalizado e promotor de vida” (BRASIL, 2004). 

As demandas que chegam ao CAPS são produzidas por meio da oferta de serviços que 

reflete o imaginário dos profissionais, bem como da sociedade em que o serviço está inserido, 

no tocante a questão da loucura e do sofrimento mental. Durante todo o percurso da realização 

da pesquisa, inserida no cotidiano do trabalho, percebi que muitos dos profissionais lá atuam 

não escolheram ou sequer conheciam a saúde mental antes de ingressar no CAPS. Esta é uma 

situação muito comum em Santos, bem como em outros municípios, em que o ingresso dos 

profissionais nos serviços se dá por meio de concurso público não específico. Esta situação 

gera muitas vezes angústia para os profissionais e reflexos em suas ações e na produção do 

cuidado e na constituição do serviço.  

A Reforma Psiquiátrica Brasileira aconteceu com grande influência da experiência 

italiana, consistindo em uma mudança paradigmática na relação com a loucura. Teve início 

simultaneamente à eclosão do “movimento sanitário”, nos anos de 1970 (embora sejam dois 

processos independentes) e tem uma importante história que culminou na criação de serviços 

de caráter territorial e comunitária, que são os CAPS (DELGADO et. al, 2007). A cidade de 

Santos tem uma grande importância nessa história, uma vez que a partir da intervenção do 

Hospital Anchieta, em 1989, constituiu a primeira Rede de Atenção Psicossocial do país 

(KINOSHITA, 1996). 

Hoje, nestes serviços, ainda vemos muitos profissionais que participaram desta luta e 

da construção dos CAPS. Contudo, cada vez mais, chegam ao serviço profissionais que não 

tiveram esta experiência e este envolvimento com a Reforma, muitas vezes não sabendo qual 

o significado inclusive da mudança no modo de cuidar e visualizar o usuário do serviço. 

Ao longo dos anos, muitas demandas foram sendo introduzidas e incorporadas ao 

CAPS, como o atendimento psiquiátrico ambulatorial, que foi se agregando ao serviço, e 
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atualmente, em Santos, estes serviços atendem também todas as outras demandas de Saúde 

Mental, nomeadas como “casos leves”, como depressão e ansiedade (GONZAGA e 

NAKAMURA, 2015). Desta forma, mesmo os profissionais que participaram da reforma e 

acompanharam a criação dos CAPS foram se adaptando e modulando o novo serviço a cada 

dia, de um modo vivo, pulsante e nunca estático e pronto. 

A idéia deste material surgiu durante a realização da pesquisa de mestrado 

profissional, por desejo de compartilhar com os profissionais dos CAPS, reflexões e 

problematizações que foram levantadas na pesquisa. A escolha por este produto se deu porque 

a pesquisa demonstrou que muitas vezes são frágeis os mecanismos de pactuação e 

repactuação dos fluxos internos tendo como base os preceitos da Reforma Psiquiátrica.  

Considerando o contexto, e a necessidade identificada a partir da pesquisa, apresento como 

produto desta pesquisa um compilado de materiais sobre o CAPS. Sua construção foi pensada 

para que possa nortear o trabalho dos profissionais que ingressam no serviço, assim como 

servir de disparador de discussões e reflexões sobre o próprio trabalho, sobre a atenção 

psicossocial e suas possibilidades, a fim de alimentar, motivar e inspirar problematizações e 

reflexões sobre a prática profissional nos CAPS. 

Este material pode ser utilizado em oficinas, reuniões de equipe e rodas de conversa 

sobre o tema, com o objetivo de repactuar e resgatar sempre os pressupostos do serviço em 

que estamos inseridos. Seja neste CAPS específico como em outros, inclusive de outros 

territórios, pois o objetivo é problematizar e contribuir para diferentes modos de pensar o que 

parece óbvio, mas não é, já que a efetivação de um serviço sempre perpassa as singularidades 

dos sujeitos que o produzem cotidianamente, em meio às linhas de força e as instituições que 

o compõem. 

 

Objetivos 

 Apresentar de modo sintético o contexto da Reforma Psiquiátrica; 

 Sistematizar o aparato legal que envolve a atenção à saúde mental hoje; 

 Contribuir para alimentar, motivar e inspirar problematizações e reflexões sobre a prática 

profissional nos CAPS. 
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Metodologia 

Elaborei um guia da atenção à saúde mental e problematizações do cotidiano em um 

CAPS, em versão digital. Busquei englobar alguns conceitos essenciais sobre o CAPS, a 

RAPS e a atenção à saúde mental hoje no SUS, e elencando o aporte legal que compõe esta 

política de saúde e trazendo alguns exemplos de situações cotidianas reais, ocorridas em um 

CAPS. 

Ainda que uma parte deste material tenha sido composta por conteúdos oriundos de 

lugares externos e independentes da pesquisa, como documentos oficiais e referencial 

bibliográfico (embora não tão externos assim, já que o CAPS é permeado e composto também 

pelos referenciais destes lugares), procurei aproximar ao contexto local, produzindo situações 

que possam ser utilizadas para problematização em reuniões de equipe e dinâmicas entre 

trabalhadores. 

Acredito ser um recurso importante, que reúne tanto descrições e prescrições do 

serviço e do que se espera dele, como situações reais, vivenciadas em um CAPS real, que foi 

objeto de estudo de minha pesquisa de Mestrado Profissional. Incluí neste material parte dos 

dados produzidos pela pesquisa, visando abordar não só as definições da política, mas 

demonstrar a complexidade de sua execução, que sempre é permeada pelas singularidades 

locais e pessoais dos trabalhadores e usuários que compõem cada serviço. 
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