
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL – OS CENTROS DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS -: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GABRIEL ARAGÃO WAHLBUHL GONÇALVESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DRAUSIO VICENTE CAMARNADO JÚNIORORIENTADOR(ES): 



AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL – OS 

CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  - CAPS - : REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA1. 

1. RESUMO 

O objetivo dessa investigação é identificar, na base de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde - BVS -, as produções científicas brasileiras que discutem os 

processos de avaliação dos Centros de Atenção Psicossociais - CAPS. A 

metodologia utilizada pauta-se na revisão integrativa da literatura que aborda a 

avaliação desses serviços, identificando e discutindo os métodos, perspectivas 

avaliativas e resultados. Como critérios de inclusão de busca e seleção das 

produções foram utilizadas publicações, no idioma português - Brasil, indexados 

na BVS, valendo-se dos seguintes descritores: avaliação de serviços e CAPS, 

com recorte temporal da publicação da lei 10.216 de 6 de abril de 2001.  Quando 

da busca das publicações na BVS, localizou-se 49 produções, no entanto, 03 

foram excluídas dado o recorte temporal. Todavia, detectou-se que há 

produções que versam sobre a avaliação de procedimentos específicos ou 

atividades desenvolvidas nos CAPS. Os anos de 2009, 2010 e 2011 surgem com 

o maior número de produções – 21, no total. Em uma leitura preliminar notou-se 

que a área de conhecimento com maior produção é a enfermagem. Espera-se 

que quando da finalização da análise dos achados, se possa refletir sobre 

possíveis lacunas na RAPS, bem como contribuir com a expansão do 

conhecimento acerca dos modelos alternativos de cuidado e assistência às 

pessoas em sofrimento mental, que não às centradas no modelo manicomial, 

asilar, que privilegiam a reclusão e a exclusão social. 

Palavras-chave: Centro de Atenção Psicossocial. Avaliação de serviços em 

saúde mental. Rede de Atenção Psicossocial.  

2. INTRODUÇÃO  

Os Centros de Atenção Psicossocial constituem-se como a principal 

estratégia do processo de Reforma Psiquiátrica brasileira exercendo um papel 

                                                             
1 Este trabalho é fruto da pesquisa intitulada: Da Reforma Psiquiátrica Brasileira aos Modelos 

Alternativos de Atenção à Saúde Mental: Avaliação de Serviços – Os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS): Revisão Integrativa da Literatura. Para conhecer detalhes, por favor 
contatar o autor.    



fundamental no âmbito da rede de assistência integral à saúde mental. Tratam-

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), 

bem como, crianças e adolescentes. Destinam-se, fundamentalmente, a acolher 

o intenso sofrimento psíquico que os impossibilita o viver e a realização de seus 

projetos de vida, estimulando a integração social e familiar, além de apoiá-los 

em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-lhes atendimento 

médico e psicológico, dentre outros (portalsaude.saude.gov.br/). Destaca-se 

como característica principal, buscar integrar o cidadão/cidadã a um ambiente 

social e cultural concreto, designado como seu “território”, o espaço da cidade 

onde se desenvolve a vida cotidiana destes usuários e familiares 

(portalsaude.saude.gov.br/). 

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, que oficialmente se dá a partir da publicação da Portaria GM 224/922 e 

sua consolidação com a Portaria do Ministério da Saúde nº 336, de 19 de 

fevereiro de 20023, contabilizamos por volta de 31 anos de suas existências. 

Todavia, diante do atual cenário político nacional, onde assistimos ameaças 

constantes de usurpação de direitos conquistados e, sobretudo, frente a 

possibilidade de desmonte do Sistema Único de Saúde - SUS -  constatada 

mediante as polêmicas declarações do atual Ministro da Saúde - Ricardo Barros, 

divulgadas amplamente pelas mídias, tais como: “[...] a maioria dos pacientes 

que procuram atendimento em unidades de atenção básica da rede pública 

apenas "imagina" estar doente, mas não está [...] (http://exame.abril.com.br). Ou 

ainda, em entrevista à Folha de S. Paulo, Ricardo Barros afirmando que: 

[...] o Estado não conseguirá mais garantir direitos básicos dos 
cidadãos, como o acesso universal à saúde, e defendeu o 
sistema privado: “Quanto mais gente puder ter planos, melhor, 
porque vai ter atendimento patrocinado por eles mesmos, o que 

                                                             
2 Portaria/SNAS nº 224 - de 29 de janeiro de 1992. Disponível em: 
http://www.saude.sc.gov.br/geral/planos/programas_e_projetos/saude_mental/portaria_n224.ht
m 
3 Portaria do Ministério da Saúde nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html 

http://portalsaude.saude.gov.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html


alivia o custo do governo em sustentar essa questão”, enfatizou 
[...] (http://www.revistaforum.com.br/).” 

 Frente ao panorama atual da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS4 -, 

bem como diante do arcabouço ideológico que norteia o atual governo brasileiro, 

algumas questões inquietam o pesquisador e deram origem a presente 

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

preconizado pela Lei Nº 10.2165, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental? 2) tornaram-se os CAPS 

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

Mediante tais inquietações, com destaque à segunda, revelou-se 

estimulante submetermos à analise os CAPS, identificando e discutindo as 

produções cientificas que tratam da avaliação destes serviços, na perspectiva de 

mapear os critérios de avaliação utilizados. Mais do que isto, este estudo 

permitirá apontar possíveis proposições de reorganizações da RAPS, fazendo 

valer a tão atual e proferida expressão: Nem um direito a menos! [grifos 

nossos]. Todavia, 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, ser o mesmo 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).  

3. OBJETIVO: Identificar, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde - 

BVS -, as produções científicas que discutem os processos de avaliação de 

serviços especializados em saúde mental - os Centros de Atenção Psicossociais 

- CAPS. 

4. METODOLOGIA/PROCEDIMENTOS: 

                                                             
4 Rede de Atenção Psicossocial – RAPS. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/conheca_raps_rede_atencao_psicossocial.pdf  
5 Lei Nº 10.216 de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm 

http://www.revistaforum.com.br/)
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/conheca_raps_rede_atencao_psicossocial.pdf


Utilizou-se como método, a revisão integrativa da produção científica 

brasileira que aborda a avaliação dos CAPS -, identificando e discutindo os 

métodos, perspectivas avaliativas e resultados. A escolha metodológica justifica-

se à medida que permitirá revisar tais produções, combinando os dados da 

literatura empírica e teórica que podem ser direcionados à definição de 

conceitos, análise metodológica dos estudos realizados e identificação de 

lacunas nas áreas de estudos (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008). Como 

critérios de inclusão de busca e seleção das produções científicas foram 

utilizadas publicações, no idioma Português - Brasil, indexados na BVS, valendo-

se dos seguintes descritores: avaliação de serviços e CAPS, com recorte 

temporal da publicação da lei 10.216 de 6 de abril de 2001.  

4. DESENVOLVIMENTO 

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

descrito as premissas básicas que norteiam a atenção à saúde mental ofertadas 

nos Centros de Atenção Psicossociais - CAPS -, a partir dos postulados da 

Reforma Psiquiátrica brasileira. Em um segundo momento, pretende-se 

apresentar os distintos métodos de avaliação de serviços especializados em 

saúde mental - CAPS, bem como mapear os critérios de avaliação utilizados, 

identificando possíveis lacunas nas áreas de estudos. Para cumprir com o 

propósito dessa apresentação inicial, a seguir apresentamos os resultados 

preliminares dessa investigação. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

A busca das publicações na BVS resultou na localização de 49 produções. 

Destas, excluímos 03 dado o recorte temporal escolhido. Portanto, 46 no total. 

Entretanto, detectou-se produções que versam sobre a avaliação de 

procedimentos específicos ou atividades desenvolvidas nos CAPS.  Em um 

momento inicial, construiu-se uma planilha utilizando o Software Excell, onde se 

organizou os achados, a partir dos seguintes itens: título da publicação, ano, 

periódico de publicação, autoria, resumo, área de conhecimento onde fora 

produzida. Com relação aos CAPS, quanto ao ano de publicação, encontramos 

os anos de 2009, 2010 e 2011 com maior número de publicações 07 -, 

respectivamente. Quanto aos periódicos de publicação encontramos maior 

concentração em Revistas de Enfermagem - 11, seguidos por 07 nos Cadernos 

de Saúde Pública e 06 publicados na Revista Ciência e Saúde Coletiva. Notou-



se, em um primeiro momento, que a área de conhecimento com maior produção 

é a enfermagem. 

 Desta feita, a partir da tabela construída, buscaremos filtrá-la, cujo intuito 

é cumprir com o objetivo inicial. Em um segundo momento, ancorados em Costa, 

Colugnati e Ronzani (2015) pretende-se refinar a pesquisa, com destaque aos 

seguintes itens: descrição do tema de estudo, classificação do tipo de avaliação, 

referenciais teórico-metodológicos, métodos e resultados encontrados.  
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