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UMA NOVA CRONICIDADE EM QUESTÃO? COM A PALAVRA OS 

PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS.  

RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é conhecer a percepção de profissionais de saúde que 

atuam nos Centros de Atenção Psicossociais Adultos - CAPS Adulto -, sobre a 

ocorrência do fenômeno de cronificação nesses equipamentos especializados em 

saúde mental. A abordagem teórico-metodológica está ancorada na metodologia 

qualitativa e pode ser vista como uma combinação de trabalhos teóricos e pesquisa 

de campo. No plano da teoria, a revisão bibliográfica criou as bases para o 

levantamento do tema. Valeu-se do referencial teórico do campo de conhecimento 

da saúde mental e dos conceitos que o consagram. Na pesquisa de campo 

realizaram-se entrevistas com profissionais que desenvolvem suas práticas nos 

CAPS Adultos.  Para a análise dos dados o referencial privilegiado é a Análise de 

Conteúdo, proposta por Bardin (1977). Espera-se, ao final dessa pesquisa, desvelar 

se ocorre ou não uma nova cronicidade nos serviços substitutivos ao hospital 

psiquiátrico - os CAPS -, sobretudo qual a percepção dos profissionais de saúde 

mental sobre o fenômeno em tela. 

Palavras chave: Reforma Psiquiátrica brasileira. Centro de Atenção Psicossocial - 

CAPS. Fenômeno de Cronificação dos CAPS.  

INTRODUÇÃO 

A Atenção à Saúde Mental, no Brasil, por anos foi pautada em um modelo 

higienista, asilar e hospitalocêntrico, privilegiando a exclusão e a reclusão das 

pessoas em sofrimento mental. Para fazer frente à lógica manicomial, ao final da 

década de 1970 instauram-se os movimentos pela Reforma Psiquiátrica e Luta 

Antimanicomial, cujo mote era/é oferecer tratamento humanizado às pessoas 

portadoras de transtornos mentais, traçando como principal objetivo, a reinserção 

social, com vistas a potencializar as redes de relações e resgate da cidadania.  

Impulsionada pelo Projeto de Lei 3.657 de 1989, de autoria do deputado 

Paulo Delgado (BRASIL, 1989) foi promulgada, em 2001, a Lei Federal 10.216 que 

dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, assegurando a 

extinção progressiva dos manicômios (BRASIL, 2001). Norteados pelas proposições 



contidas nessa lei, profissionais da saúde/saúde mental ganham reforços para 

sustentarem os trabalhos e projetos, que ao longo dos anos vinham desenvolvendo.  

Em 2011entra em vigor a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 instituindo a 

Rede de Atenção Psicossocial - RAPS -  para pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - (Ministério da Saúde, 2011). 

Da RAPS, destaca-se a Atenção Psicossocial Estratégica, na figura dos 

Centros de Atenção Psicossociais - os CAPS, objeto de estudo dessa pesquisa. 

Trata-se de serviços especializados em acolher pessoas com transtornos mentais 

severos e/ou persistentes - grave comprometimento psíquico, incluindo os 

transtornos relacionados às substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e, 

também, crianças e adolescentes com transtornos mentais. Destinam-se, 

fundamentalmente, a acolher o intenso sofrimento psíquico, que os impossibilita o 

viver e realização de seus projetos de vida, estimulando a integração social e 

familiar, além de apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes 

atendimento médico e psicológico, dentre outros (Ministério da Saúde, 2012; Costa, 

Figueiró e Freire, 2014). 

Passados quase 40 anos do início da Reforma Psiquiátrica brasileira, 

indiscutivelmente são inegáveis os avanços das proposições à atenção à saúde das 

pessoas portadoras de sofrimento mental.  No que concerne a criação dos CAPS, 

cuja consolidação se deu com a publicação da portaria do Ministério da Saúde nº 

336, de 19 de fevereiro de 2002, contabilizamos 16 anos de suas existências. No 

entanto, algumas questões inquietam as pesquisadoras e deram origem a presente 

pesquisa, a saber: 1) os CAPS têm cumprido com sua função tal como preconizado 

pela Lei Nº 10.216 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental? 2) 

Têm fornecido respostas aos munícipes em situação de crise, ou ainda aos 

portadores de transtornos mentais graves e persistentes? 3) A rede de atenção à 

saúde mental dos territórios está efetivamente articulada, no sentido de assistir o 

usuário quando da alta dos CAPS? 4) Tornaram-se os CAPS instituições 

cronificadas, a exemplo das instituições asilares, - os manicômios -? [grifos 

nossos]. 



Não obstante, não se pode perder de vista que a Reforma Psiquiátrica, no 

Brasil, deve ser entendida como um processo político e social complexo tendo em 

vista tratar-se de uma combinação de atores, instituições e forças de diferentes 

origens, e que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual e 

municipal, nas universidades, no mercado dos serviços de saúde, nos conselhos 

profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mentais e de seus 

familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social e da opinião 

pública (BRASIL, 2005).  

OBJETIVO 

Conhecer a percepção de profissionais que atuam nos CAPS Adulto, sobre a 

ocorrência do fenômeno de cronificação nesses equipamentos especializados em 

saúde mental.  

METODOLOGIA 

A Abordagem teórico-metodológica pode ser vista como uma combinação de 

trabalhos teóricos e pesquisa de campo.  No plano da teoria, a revisão bibliográfica 

criou as bases para o levantamento do tema, bem como a compreensão de seu 

panorama contemporâneo. Já, a pesquisa de campo, cujo procedimento privilegiado 

se dará por meio de entrevistas com profissionais que desenvolvem suas práticas 

nos CAPS Adultos, está ancorada na metodologia qualitativa, mais precisamente na 

Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (1977). O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa cujo nº é 2.708.685. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em um primeiro momento, por intermédio da revisão da literatura, buscou-se 

descrever os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS - como pontos de atenção 

estratégicos da RAPS (AMARANTE, 2011; LEAL e ANTONI, 2013), bem como a 

discutir o fenômeno de cronificação desses dispositivos de saúde mental 

(OLIVEIRA, 2006; PANDE, 2009; COSTA, FIGUEIRÓ e FREIRE, 2014).  

Quanto à pesquisa de campo, até o presente, realizou-se 03 (três) entrevistas 

semiestruturadas, das 04 (quatro) previstas: 01 psicóloga, 01 Terapeuta 

Ocupacional e 01 Psiquiatra, que atuam em diferentes CAPS Adulto, explorando os 

seguintes temas: I- Histórico do Trabalho no CAPS, II- A Função do CAPS e O 

Cotidiano de Trabalho, III- A Relação com os Usuários, IV- A Alta do Usuário e a 



Relação do CAPS com os demais Equipamentos Componentes RAPS, e nesse 

último, a pergunta: em sua opinião, os CAPS se tornaram instituições 

cronificadas/cronificantes? Se sim, por quê? Se não, por quê? [grifos nossos]. 

Iniciou-se o trabalho de Análise de Conteúdo proposto por Bardin (1977), 

reafirmado por Câmara (2013) que pressupõe três etapas: a) pré-análise, b) 

exploração do material e c) tratamento dos resultados (inferência e interpretação), 

consecutivamente. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os três entrevistados, ainda que tenham tido outras experiências 

profissionais, sempre almejaram trabalhar em CAPS, motivados pela 

desinstitucionalização do portador de transtorno mental.  Quanto à função dos CAPS 

há homogeneidade nas respostas, isso é: a substituição dos hospitais psiquiátricos 

por um tratamento mais humanizado, desenvolvendo o protagonismo do usuário, 

com vistas à autonomia desses sujeitos. A fala do psiquiatra ilustra esses achados: 

[.. ] o lugar histórico do CAPS enquanto equipamento que substitui o manicômio [...] 

a primeira função é substituir um cuidado centrado na doença, que não olhava o 

humano, por um cuidado humanizado. Já, a Terapeuta Ocupacional acrescenta: [...] 

é a porta de entrada e articulador da rede.  

No que diz respeito ao cotidiano de trabalho - suas facilidades e dificuldades, 

o que o sustenta são: o trabalho em equipe, possibilitando decisões compartilhadas 

e os processos de psicoterapia e análise pessoais. Das dificuldades, duas das 

entrevistadas salientam o manejo da crise e a contenção mecânica dos usuários. O 

psiquiatra salienta os conflitos das equipes. 

Da relação com os usuários, dois dos entrevistados argumentam que são 

fáceis àqueles que aderem as propostas terapêuticas, àqueles em que o profissional 

é referência e o vinculo está bem estabelecido. Uma das entrevistadas diz que não 

há usuário fácil, dada à gravidade dos quadros psicopatológicos. 

No que tange o último bloco de questões que explora a percepção quanto a 

Alta do Usuário, a Relação do CAPS com os demais equipamentos componentes 

RAPS e, sobretudo se os CAPS se tornaram instituições cronificadas/cronificantes, 

encontramos: com relação à alta dos usuários os entrevistados foram unânimes 

reputando à alta à estabilidade e controle dos sintomas, bem como possibilidades de 



ressignificação existencial. Também unânimes quanto à relação dos CAPS com os 

demais equipamentos componentes RAPS, reuniões da rede e o matriciamento. 

Por fim, quando da indagação se os CAPS se tornaram ou não instituições 

cronificadas/cronificantes destacam-se: a psicóloga acredita que o CAPS cumpre 

com sua função, argumentando que não se tornaram instituições 

cronificadas/cronificantes enfatizando que o que falta é maior investimento 

governamental. O psiquiatra defende que podem se tornar cronificados, pois os 

profissionais estão adoecidos, cansados e indisponíveis para a relação com o outro. 

Acrescenta: [...] os processos de trabalho tornam-se alienantes. Já, para a 

Terapeuta Ocupacional há uma relação entre a cronicidade da doença mental com a 

cronicidade do serviço, pois se não houver um trabalho com a rede de atenção à 

saúde para receber o usuário quando da alta do CAPS, esse usuário permanece no 

CAPS, terminando por cronificar-se e, concomitante, cronificando o serviço. 

Ainda que se trate da apresentação dos resultados preliminares, cabe finalizar 

com um recorte de fala do psiquiatra: [...] “o pior CAPS é melhor do que qualquer 

manicômio” [...] 
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