
 

 

 

 
Resumo

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) se caracterizam como serviços estratégicos na articulação da rede de atenção à

saúde mental e têm sido implantados gradualmente, a partir das transformações que ocorreram na assistência psiquiátrica

brasileira, considerando-se o movimento de desinstitucionalização do doente mental, a reabilitação psicossocial e a reforma

psiquiátrica. Por se tratar de serviços que determinam uma história recente de atenção à saúde mental, merecem ser

sistematicamente estudados. Assim, este trabalho tem por objetivo analisar as publicações científicas relacionadas aos CAPS

produzidas entre 1997 e 2008. Este estudo se caracteriza pela natureza descritiva, quantitativo-qualitativa, em que se realizou

pesquisa bibliográfica com consulta às bases de dados LILACS e SciELO. Os resultados evidenciaram o predomínio de trabalhos

publicados em periódicos científicos, sendo prevalentes as temáticas relacionadas aos serviços que compõem a rede de saúde

mental, a organização, a avaliação e os projetos desenvolvidos nos CAPS, a análise teórica a respeito da reforma psiquiátrica e

os estudos clínicos, socioantropológicos e epidemiológicos. A investigação demonstrou a relevância da identificação dos

principais aspectos da produção científica relativa aos CAPS considerando-se o contexto da reforma psiquiátrica e as novas

formas de atendimento em saúde mental, possibilitando a apreensão de uma visão panorâmica sobre esse campo.
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