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1 Resumo  

 

Introdução: No Brasil, em 2001, foi instituída a Lei nº 10.216 que redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), nas 

diversas modalidades, consistem no dispositivo de atenção prioritário e estratégico 

para possibilitar a consolidação do modelo da atenção psicossocial (BRASIL, 2002). 

Objetivo: identificar e caracterizar a literatura disponível sobre a atuação dos 

enfermeiros nos CAPS. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática da 

literatura do tipo integrativa. Resultados preliminares: após a caracterização dos 11 

artigos conforme título, periódico, ano de publicação, qualis do períodico, metodologia, 

tipo de CAPS utilizado na pesquisa e titulação dos autores, foi realizada a 

caracterização quanto aos objetivos e resultados dos estudos em três categorias: 

abordagem histórica do cuidar da enfermagem no CAPS; Atividades e Papéis 

Desempenhados pelos Enfermeiros; e Compreensão x Conhecimento x Percepção 

acerca da Prática de Enfermagem.  

 

2 Introdução  

 

No Brasil, a partir do século XX, o contexto dos cuidados psiquiátricos sofreu 

alterações impulsionadas pelo movimento da Reforma Psiquiátrica. Após décadas de 

mobilização dos trabalhadores, familiares e pessoas com transtornos mentais, em 

2001, foi instituída a Lei nº 10.216 que redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental.  

Dentre os princípios e direitos estabelecidos por meio da Lei nº 10.216, destaca-se a 

necessidade de que a atenção à saúde das pessoas com transtornos mentais ocorra, 

preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. Os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), nas diversas modalidades, consistem no dispositivo de atenção 

prioritário e estratégico para possibilitar a consolidação do modelo da atenção 

psicossocial em saúde mental (BRASIL, 2002).  

Segundo a Portaria nº 336/2001, os CAPS devem dispor de uma equipe 

multiprofissional mínima, composta por profissionais de nível médio e superior, da qual 

o enfermeiro deve fazer parte, independente da modalidade. Diante da nova 

configuração da enfermagem psiquiátrica e a necessidade de enfermeiros aptos para 

atuarem nos novos dispositivos de atenção em saúde mental, surgiu a seguinte 

questão de pesquisa: qual o papel do enfermeiro nos CAPS?  



 

3 Objetivo 

 

Identificar e caracterizar a literatura disponível sobre a atuação dos enfermeiros nos 

CAPS.  

 

4 Metodologia  

 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura do tipo integrativa.  

 

5 Desenvolvimento 

 

A busca foi realizada no mês de junho de 2015, nas bases de dados da BIREME, com 

os descritores: “Enfermagem Psiquiátrica”; “Centros de Atenção Psicossocial”; 

“Serviços de Saúde Mental”; “Centros de Atendimento Psicossocial” e “Núcleos de 

Atenção Psicossocial” nos idiomas português e inglês. Os critérios de seleção 

consistiram em: artigos publicados pela LILACS e MedLine, textos disponíveis na 

íntegra, escritos nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola, publicados nos últimos 

quatorze anos.  

Após as fases de seleção e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 11 artigos 

passaram a fazer parte do estudo. As informações obtidas desses artigos foram 

organizadas em tabelas e quadros, com o auxílio do Microsoft Office Excel e Word 

para a leitura e desenvolvimento dos resultados.  

Foram utilizados para elaboração deste trabalho 11 artigos. Após a caracterização dos 

11 artigos conforme título, periódico, ano de publicação, Qualis do periódico, 

metodologia, tipo de CAPS utilizado na pesquisa e titulação dos autores, foi realizada 

a caracterização quanto aos objetivos e resultados dos estudos em três categorias: 

 

6 Resultados preliminares  

 

Do total de artigos utilizados, 7 são artigos originais e 4 revisões de literatura.Todos 

os artigos utilizados falam sobre a enfermagem no CAPS e dentre os artigos 

selecionados, os anos de publicação variaram de 2001, o mais antigo, a 2013, o mais 

recente. Mais da metade dos artigos foram publicados a partir de 2009.  



O Qualis dos artigos utilizados variou, porém, o Qualis B1 foi o mais encontrado. A 

titulação dos autores dos artigos variou, tendo como maior número, os doutores e os 

graduandos. Os periódicos mais citados foram a Revista Latino Americana de 

Enfermagem, Revista Eletrônica de Enfermagem e Revista Brasileira de Enfermagem 

as mais frequentes.  

A grande maioria não especificou o tipo de CAPS utilizado na realização da pesquisa, 

o que evidencia uma necessidade de evidenciar a classificação do dispositivo de 

estudo.  

As categorias que emergiram da análise dos resultados e objetivos foram: Abordagem 

histórica do cuidar da enfermagem no CAPS; Atividades e Papéis Desempenhados 

pelos Enfermeiros; e Compreensão x Conhecimento x Percepção acerca da Prática 

de Enfermagem.  
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