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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é refletir sobre o cuidado em liberdade, conforme apregoado pela 

Reforma Psiquiátrica, e como ele vem sendo efetivado no âmbito do SUS. Considerando que a 

assistência em saúde mental no Brasil, historicamente marcada pelo isolamento em instituições 

psiquiátricas, tem sido paulatinamente substituída pelo cuidado na Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), este estudo compreende o cuidado em liberdade em oposição às práticas de isolamento, 

sejam elas realizadas nos hospitais psiquiátricos ou reproduzidas em serviços de saúde mental 

extra-hospitalares. Entende que a efetivação do novo modelo de atenção em saúde mental, 

regulamentado a partir de 2001, por meio da Lei nº 10.216, é resultante de intensa luta de 

movimentos sociais em prol da Reforma Psiquiátrica, cujos princípios foram, em parte, acolhidos 

pelas políticas de saúde. O processo de efetivação tem acontecido em meio a impasses e desafios 

que precisam ser constantemente discutidos. Este estudo se insere, portanto, no contexto de 

revisão dos alcances obtidos e das dificuldades enfrentadas, propondo, como recorte 

metodológico, o levantamento de dados em prontuários de usuários que receberam alta do CAPS 

1 de Marialva-PR durante o ano de 2015. Por intermédio das informações recolhidas: 1) traçamos 

o perfil dos usuários em termos de faixa etária, estado civil, escolaridade e ocupação; 2) 

construímos um panorama sobre o cuidado recebido por eles, levando em consideração a origem 

dos encaminhamentos, as queixas iniciais, a classificação diagnóstica, a duração do 

acompanhamento, a prevalência de internação psiquiátrica, o acesso aos benefícios sociais e a 

variedade das intervenções registradas pela equipe; 3) analisamos os aspectos relacionados 

diretamente à alta do CAPS, identificando os profissionais que a registraram no prontuário, as 

questões abordadas ao redor desse procedimento, o contato com a RAPS, os encaminhamentos 

realizados e a participação dos usuários em atividades específicas por ocasião da alta. Foi possível 

reconhecer sinais que sugerem a efetivação do cuidado em liberdade. As queixas e as 

classificações diagnósticas confirmam que o CAPS de Marialva-PR atende às recomendações da 

Política Nacional de Saúde Mental Álcool e Outras Drogas no que se refere ao público atendido, 

que é constituído por pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. O número reduzido 

de usuários encaminhados para internação, durante o período de acompanhamento neste CAPS, e 

a realização das mesmas na Emergência Psiquiátrica de um hospital geral mostram que é possível 

concretizar a assistência em saúde mental conforme preconizam os princípios da Reforma 

Psiquiátrica. A interdisciplinaridade presente na maior parte das intervenções realizadas pela 

equipe e na confecção dos Projetos Terapêuticos também contribuiu para a efetivação deste 

processo. Por outro lado, identificamos percalços relacionados ao acolhimento dos usuários antes 

da primeira internação psiquiátrica, ao caráter indispensável do medicamento, à ampliação de 

intervenções que ultrapassam o espaço do serviço e garantam um contato permanente com a 

RAPS não só no momento da alta, mas durante todo o acompanhamento. Tais dificuldades estão 

associadas à forma como, historicamente, temos compreendido e lidado com a loucura em nossa 

sociedade e, quando discutidas à luz de questões epistemológicas, sinalizam a existência de 

questões do paradigma clássico de psiquiatria, as quais precisam ser superadas. Assim, este estudo 

instiga à necessidade de desvelar armadilhas que podem se constituir em impedimentos e 

retrocessos à Reforma Psiquiátrica, um campo em permanente construção, para o qual esperamos 

contribuir frente ao desafio de cuidar em liberdade. 

 

Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica brasileira. Cuidado em liberdade. Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS. Saúde Mental. Sistema Único de Saúde – SUS. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to reflect on the freedom health care, as proclaimed by the Psychiatric Reform, 

and how it has been effected under the SUS. Considering that mental health care in Brazil, 

historically marked by isolation in psychiatric institutions, has gradually been replaced by care in 

the Psychosocial Care Network (RAPS), this study comprises the freedom health care as opposed 

to isolation practices, whether performed in psychiatric hospitals or reproduced in mental health 

services out of it. It understands that the implementation of the new model of mental health care, 

regulated since 2001, through the Law 10.216, is the result of intense struggle by social 

movements in favor of the Psychiatric Reform, whose principles were in part embraced by public 

policies of health. The process of realization has taken place under controversies and challenges 

that need to be constantly discussed. This study is within the context of reviewing the scope and 

difficulties faced, proposing, as methodological point, the collection of data in medical records of 

users who were discharged from CAPS 1 of Marialva-PR during the year of 2015. Through the 

information collected: 1) we draw the profile of users in terms of age, marital status, schooling 

and occupation; 2) we constructed an overview of the care received by them, taking into account 

the origin of referrals, initial complaints, diagnostic classification, duration of medical monitoring, 

prevalence of psychiatric hospitalization, access to social benefits and the variety of registered 

interventions for the team; 3) we analyzed the aspects directly related to the medical discharge of 

the CAPS, identifying the professionals who recorded it in the medical record, the issues 

addressed around this procedure, the contact with the RAPS, the referrals made and the 

participation of the users in specific activities at the time of discharge . It was possible to 

recognize signs that suggest the realization of freedom health care. Diagnostic complaints and 

classifications confirm that the CAPS of Marialva-PR complies with the recommendations of the 

National Mental Health Alcohol and Other Drugs Policy regarding the public served, which is 

composed of people with severe and persistent mental disorders. The reduced number of patients 

referred for hospitalization during the period of medical monitoring in this CAPS and their 

accomplishment in the Psychiatric Emergency of a general hospital show that it is possible to 

achieve mental health care according to the principles of the Psychiatric Reform. The 

interdisciplinarity present in most of the interventions carried out by the team and in the 

preparation of the Therapeutic Projects also contributed to the effectiveness of this process. On the 

other hand, we identified incidents, such as the reception of users before the first psychiatric 

hospitalization, the indispensable nature of the medication, the expansion of interventions that go 

beyond the service space and ensure permanent contact with RAPS not only at the moment of 

discharge, but throughout the monitoring. Such difficulties are associated with the way in which 

we have historically understood and dealt with madness in our society and, when discussed in the 

light of epistemological questions, point to the existence of issues of the classical paradigm of 

psychiatry which need to be overcome. Thus, this study instigates the need to uncover traps that 

may constitute impediments and setbacks to the Psychiatric Reform, a field in permanent 

construction, for which we hope to contribute facing the challenge of caring in freedom health 

care. 

 

Key Words: Brazilian Psychiatric Reform. Freedom Health Care. Center for Psychosocial 

Attention – CAPS. Mental Health. Brazilian Unified Health System – SUS. 



 

Frazatto, C. F. (2018). La Réforme psychiatrique brésilienne et le défi de soigner en 

liberté: Réflexions sur des cas de sortie dans un Centre de soutien psychosocial (CAPS). 

Thèse (Doctorat en Psychologie sociale). Université Catholique de Sao Paulo. 

RÉSUMÉ 

Le but de la présente étude est de réfléchir sur le soigner en liberté, conformément à la Réforme 

psychiatrique, et sur la façon dont cela se fait au sein du Système unique de santé-SUS. Les soins 

en santé mentale au Brésil, dont l'histoire fut toujours marquée par l'isolement en établissements 

psychiatriques, s'ouvrent petit à petit à la prise en charge par le Réseau de soutien psychosocial 

(en portugais, RAPS). De ce fait, cette étude oppose, aux pratiques d'isolement, la prise en charge 

en liberté, qu'elle ait lieu aux hôpitaux psychiatriques ou bien aux services de santé mentale extra-

hospitaliers. Pour nous, l'entrée en vigueur de ce nouveau modèle de soins en santé mentale, 

réglementé depuis 2001 par la loi 10.216, est l'aboutissement d'une intense lutte des mouvements 

sociaux pour la Réforme psychiatrique, dont les principes furent accueillis, dans une certaine 

mesure, par les politiques de santé publique. La mise en place se déroule en proie à des impasses 

et à des enjeux qui suscitent sans cesse des débats. Cette étude s'inscrit donc dans le cadre d'une 

révision de l'étendue des résultats et des difficultés à surmonter, et nous proposons, comme 

univers de recherche, les usagers qui reçurent le congé au Centre de soutien psychosocial 1 

(CAPS, en portugais)  de la ville de Marialva, État du Paraná, pendant l'année de 2015. La 

cueillette de données se fit à partir du dossier médical des usagers. Grâce aux données 

recueillies: (1) nous avons tracé le profil des usagers du CAPS selon leur tranche d'âge, situation 

familiale, scolarité et situation professionnelle; 2) nous avons élaboré un aperçu de leur prise en 

charge, d'après l'orientation initiale, les premières plaintes, la classification diagnostique, la 

durée de la prise en charge, la prévalence de l'hospitalisation psychiatrique, l'accès aux 

allocations sociales et la variété d'interventions registrée par le personnel; 3) nous avons 

identifié puis analysé les questions directement liées à la sortie, telles que les professionnels les 

ont registrées sur le dossier du patient, les particularités de la procédure, la relation avec le 

RAPS, les démarches effectuées et la participation des usagers à des activités spéciales à ce 

moment-là. Ce fut possible de relever des indications qui suggèrent la mise en place de soins en 

liberté. Les plaintes et les classifications diagnostiques confirment que le CAPS de la ville de 

Marialva tient compte des recommandations de la Politique nationale de santé mentale, du point 

de vue de la population ciblée, qui se constitue de personnes atteintes de troubles mentaux 

graves et persistants. La quantité réduite d'usagers acheminés vers l'hospitalisation, pendant la 

période de prise en charge en ce CAPS, et la réalisation de ces hospitalisations au Service 

d'urgence psychiatrique d'un hôpital général nous montrent qu'il est possible de réaliser la prise 

en charge de santé mentale telle que préconisée par les principes de la Réforme psychiatrique. 

L'interdisciplinarité que nous avons pu constater dans la plupart des procédures réalisées par le 

personnel et dans la confection des Projets thérapeutiques y ont également contribué. D'autre 

part, nous avons identifié quelques difficultés, telles que l'accueil des usagers avant la première 

hospitalisation psychiatrique, les positions divergentes sur le titre indispensable des 

médicaments, la quantité réduite de procédures qui vont au-delà de l‟espace des services, et qui 

soient capables d'assurer une relation permanente avec le RAPS, non seulement au moment de 

la sortie, mais pendant tout le suivi de l'usager. Ces difficultés découlent de la façon dont nous 

avons, historiquement, considéré et traité la folie en notre société. Les discuter par le biais 

épistémologique relève des problèmes du paradigme classique de la psychiatrie qu'il nous faut 

dépasser. Par conséquent, cette étude nous encourage à dévoiler les pièges qui peuvent 

constituer des entraves et des reculs pour la Réforme psychiatrique, un domaine qui se construit 

en permanence, et auquel nous espérons donner notre apport, face au défi des soins en liberté.  

Mots-clés : Réforme psychiatrique brésilienne. Soins en liberté. Centre de soutien psychosocial - 

CAPS. Santé mentale. Système unique de santé - SUS. 
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Figura 1: Debate digital: Dia Nacional de Luta Antimanicomial 

Fonte: Conselho Federal de Psicologia (2017). 
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SOFRIMENTO PSÍQUICO E CUIDADO EM LIBERDADE: ENTRE CONQUISTAS 

E IMPEDIMENTOS 

 

Esta tese tem como objetivo refletir sobre o cuidado em liberdade, conforme 

apregoado pela Reforma Psiquiátrica, e como ele vem sendo efetivado no âmbito do SUS.  

Para tanto, toma como ponto de partida o questionamento do isolamento como prática 

terapêutica, feito no contexto da Reforma Psiquiátrica, iniciada no Brasil em meados da 

década de 1970, cujos princípios foram, em parte, adotados pelas políticas de saúde. 

O cuidado em liberdade às pessoas em sofrimento psíquico, em oposição ao 

tratamento feito em instituições psiquiátricas, é uma realidade no Brasil. Em termos 

numéricos, é possível constatar a significativa redução de leitos em hospitais psiquiátricos nos 

últimos anos. A título de comparação, retomamos os dados de Pitta (2011) quando se refere à 

existência de 98 mil leitos psiquiátricos em 1982, somente em instituições privadas 

conveniadas ao Estado, e concentrados em algumas regiões do país. Já de acordo com os 

últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2015), os leitos em hospitais 

psiquiátricos, conveniados ao Sistema Único de Saúde – SUS, totalizaram 25.988 distribuídos 

em 167 hospitais, localizados em 23 estados brasileiros.  

Amarante (2007) aponta que a redução de milhares de leitos em hospitais psiquiátricos 

foi acompanhada da organização de uma rede de serviços de atenção psicossocial, 

expandidos, sobretudo, após a aprovação da Lei nº 10.216, de 06 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”. Delgado (2011), autor do Projeto que 

originou essa Lei – Projeto de Lei nº 3.657 (Brasil, 1989), afirma que ela não veio para 

questionar a doença mental, mas a forma de tratá-la, atentando para o seu sentido mais 

profundo, que é o cuidado. Sob tal orientação, o modelo de atenção em saúde mental tem se 
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transformado de uma assistência prioritariamente hospitalar para uma rede composta por 

diversos dispositivos não hospitalares (Pitta, 2011). 

Nesta rede estão incluídos, pelo menos, 2.209 Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), 2.031 moradores de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), 4.349 beneficiários 

do Programa de Volta para Casa (PVC), distribuídos pelo território brasileiro. Além das 

39.228 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e das 3.898 equipes do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF), as quais oferecem locais e estratégias de acolhimento e cuidado 

em saúde mental àqueles que sofrem psiquicamente. Somam-se aos serviços e programas 

mencionados, tornando-se parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), as iniciativas de 

geração e trabalho e renda, os leitos psiquiátricos em hospitais gerais, os Consultórios na Rua 

e as Unidades de Acolhimento, que complementam a assistência em saúde mental (Brasil, 

2015). 

Em nível federal, desde 2006, os investimentos têm sido maiores nos serviços extra-

hospitalares do que nos serviços hospitalares, que consomem pouco mais de 20% da 

proporção dos recursos federais direcionados à saúde mental, em detrimento dos quase 80% 

destinados à RAPS. Estes percentuais dão indícios da escolha oficial do Estado brasileiro por 

este modelo de atenção (Brasil, 2015). 

O aumento do acesso ao cuidado em saúde mental na última década é apontado por 

diversos autores (Amarante & Cruz, 2008; Desviat, 2015; Levav, 2011; Pitta, 2011), os quais 

consideram que a desospitalização no campo da saúde mental brasileira tem sido feita de 

forma responsável, sendo reconhecida internacionalmente. Além da expansão da RAPS, ou 

seja, da transformação na forma de assistência em saúde mental, existem evidências de que, 

quando o acompanhamento é feito na comunidade, os resultados e a efetividade têm sido bem 

maiores para aqueles que sofrem psiquicamente, tanto em nível individual quanto social, do 

que quando se utiliza o isolamento como forma de tratamento. Isso significa que o cuidado 
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feito com base nos princípios da Reforma Psiquiátrica tem demonstrado que o impacto e a 

profundidade das transformações na vida das pessoas são imensos, fazendo com que a forma 

de atenção se caracterize como capaz de reconstruir histórias de vida, em vez de somente 

promover mudanças administrativas e retóricas. O movimento antimanicomial, portanto, 

como afirma Lobosque (2010, p. 256) “(...) já trouxe e, continua a trazer, afirmações 

irrefutáveis da sua potência”. 

Sob esta ótica, a Reforma Psiquiátrica representa um divisor de águas na vida de 

muitas pessoas, bem como na história da assistência em saúde mental no Brasil, que, até os 

anos 1970, salvo por iniciativas isoladas que não vieram a ser adotadas pelo poder público, 

era dominada pelos atendimentos prestados nos hospitais psiquiátricos. Segundo Pitta (2011), 

esses hospitais, apesar de deterem grande número de leitos, não obedeciam a qualquer critério 

epidemiológico ou de cobertura populacional em sua implantação, concentravam-se em 

alguns pontos do país, gerando grande oferta de leitos em determinadas regiões, enquanto 

outras padeciam sem qualquer forma de assistência. Outra questão que emerge desse período 

foi a grande expansão no número de leitos psiquiátricos, que saltaram de 14 mil em 1965 para 

30 mil em 1970. Esses números que continuaram aumentando, particularmente nos hospitais 

privados, os quais, conveniados ao sistema público, faziam da loucura uma fonte de lucro 

permanente. De acordo com Amarante (2015), tais instituições consumiam uma fatia 

significativa dos recursos públicos direcionados à saúde, chegando a 276 unidades 

hospitalares conveniadas em meados de 1979. Reforçando esta constatação, Paulin e Turato 

(2004) elucidam que os leitos financiados pelo dinheiro público em hospitais psiquiátricos 

privados chegaram a representar 70% do total ofertado em 1981. 
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Somado a estes fatos, a precariedade do cuidado oferecido nessas instituições era 

latente. Basaglia
1
, em visita ao Brasil em 1979, comparou os manicômios brasileiros aos 

campos de concentração da Segunda Guerra Mundial (Resende, 2001). Dessa forma, a 

preocupação com as pessoas internadas nos manicômios, assim como diversas denúncias a 

respeito das péssimas condições de atendimento desses locais constituíram parte da gênese da 

Reforma Psiquiátrica. Conforme pondera Amarante (2015, p. 19): “A denúncia da realidade 

dos hospitais psiquiátricos tornou possível verificar sua função mais custodial que 

assistencial, mais iatrogênica que terapêutica, mais alienadora que libertadora”.  

Ainda que alguns documentos oficiais da década de 1970 indicassem uma assistência 

em saúde mental composta por meio de ações comunitárias, foi o modelo de compra de leitos 

pelo poder público nos hospitais privados que se consolidou (Paulin & Turato, 2004). Por 

outro lado, foi nesse período que emergiu uma importante característica da Reforma 

Psiquiátrica brasileira: contar com a participação dos movimentos sociais para denunciar e 

transformar políticas e instituições desumanas. Em plena ditadura militar no Brasil, tais 

militantes começaram a mostrar sua insatisfação com o tipo de assistência dominante, 

juntando-se a outros movimentos de reforma na saúde e aos movimentos sociais de usuários e 

seus familiares (Pitta, 2011). De forma mais ampla e impulsionados pelas ideias de Basaglia, 

Castel, Foucault e Guattari, as primeiras gerações de participantes do movimento de Luta 

Antimanicomial “(...) viveram seu engajamento no processo como inserido numa luta mais 

geral pela democracia no país, e articulado a um rico e complexo conjunto de movimentos 

políticos e sociais de natureza reformista ou libertária no país e no mundo” (Bezerra Júnior, 

2011, p. 4598-4599). 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica se desenvolveu concomitante a outro movimento 

mais geral na saúde, denominado de Reforma Sanitária, que defendia um modelo de 

                                                 
1
 Franco Basaglia (1924-1980), psiquiatra, precursor da Reforma Psiquiatra italiana, cujos princípios 

inspiraram a Reforma Psiquiátrica brasileira. 
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atendimento à saúde com acesso universal para a população brasileira e a mudança do 

paradigma assistencialista para o de direitos. Além disso, referia-se a “(...) um processo que 

luta por transformações sociais que estão diretamente voltadas para a área da saúde, mas seu 

projeto vai além das proposições específicas para este campo, pois vislumbra uma revolução 

política e social” (Moura, 2014, p. 24). 

Tendo como norte este objetivo, tais lutas resultaram na criação do SUS (Lei nº 

8.080
2
, de 19 de setembro de 1990), instituindo os seguintes princípios: universalidade, 

equidade e integralidade
3
. Da mesma forma que as lutas e conquistas travadas no campo da 

saúde mental, não se fizeram separadas do caminho percorrido na área da saúde como um 

todo, os princípios orientadores das ações na saúde pública em geral têm guiado o 

desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica. Esta, ao ser adotada como modelo de atenção em 

saúde mental no interior do SUS, compartilha com ele paradoxos e desafios.  

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2005) a Reforma Psiquiátrica
4
 prevê 

transformações nas concepções, saberes, práticas, valores culturais e sociais que envolvem o 

cuidado àquele que sofre psiquicamente. Configurando-se como um movimento social que 

preza pelo redirecionamento do cuidado em saúde mental – antes centrado nos hospitais 

psiquiátricos para uma rede de serviços extra-hospitalares – a Reforma Psiquiátrica, para além 

do fechamento dos manicômios e da criação de recursos mais eficientes, tem se constituído, 

                                                 
2
“Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” (Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990). 

 
3
 O princípio da universalidade garante acesso de todos à saúde. O princípio de equidade refere-se à 

“igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos” (Brasil, 2009, p. 138). Já a 

integralidade indica uma “(...) atenção focada no indivíduo, na família e na comunidade (inserção 

social) e não num recorte de ações ou enfermidades” (Brasil, 2009, p. 192). 

 
4
 Considerando que a amplitude e a complexidade da Reforma Psiquiátrica já foram abordadas em 

diversas publicações, neste estudo, daremos atenção aos aspectos desse movimento que dizem respeito 

diretamente a nossa temática. Aos que desejam se aprofundar nos marcos e detalhes desse processo 

indicamos a leitura de Amarante (1998) e Pitta (2011). 
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conforme a caracteriza Desviat (2015), como um movimento de defesa dos direitos humanos 

ou, nas palavras de Yasui (2010, p. 102), como “(...) um processo social complexo”. 

A noção de processo indica um movimento permanente de reflexões e transformações 

nas diferentes dimensões que compõem a Reforma Psiquiátrica, incluindo o envolvimento de 

atores sociais, interesses e formulações que evocam conflitos e negociações (Amarante, 2007; 

Amarante, 2015). Para Yasui (2010, p. 20): “É essencialmente um processo que vai se 

constituindo em estreita vinculação com seu tempo histórico, com os seus atores, nos 

territórios e locais em que está inserido, concretiza-se ganha materialidade”. 

Isso significa que a Reforma Psiquiátrica, embora exitosa, é inconclusa (Pitta, 2011).  

Especifica Delgado (2011, p. 4702): “Continuamos em transição onde o modelo antigo não 

domina, mas o novo ainda não predomina”. Outros autores também são unânimes em afirmar 

que houve avanços no campo da saúde mental e que a Reforma Psiquiátrica brasileira logrou 

êxitos significativos, entretanto reconhecem que ela segue incompleta e cheia de desafios 

(Desviat, 2011; Levav, 2011; Pitta, 2011). Acrescenta Bezerra Júnior (2011, p. 4598): “É 

preciso discutir a natureza dos desafios que a Reforma terá que enfrentar nos próximos anos 

para manter sua vitalidade e evitar sua entrada precoce na história dos movimentos sociais do 

passado”. Pitta (2011) considera que, apesar dos avanços obtidos, cada um deles tem sido 

acompanhado de uma avalanche de impedimentos. Isto quer dizer que, por ser um processo 

em construção e em constante movimento, a Reforma Psiquiátrica carece de revisão das 

conquistas alcançadas e dos aspectos que necessitam ser superados. 

Nesse contexto de muitos e variados desafios que interferem direta ou indiretamente 

na consolidação da Reforma Psiquiátrica, entendemos que a efetivação do cuidado em 

liberdade às pessoas em sofrimento psíquico é atravessada por diversos entraves, dentre os 

quais destacamos: a lentidão do processo da Reforma Psiquiátrica como um todo; a 

dificuldade em garantir o cuidado às crises psicóticas e aos usuários de álcool e de outras 
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drogas em abstinência; o não funcionamento 24 horas e nos sete dias da semana da RAPS em 

muitas regiões do país; a participação nem sempre ativa da atenção básica na rede de atenção 

à saúde mental; a ausência da intersetorialidade como uma forma de operar o cuidado; e, o 

estigma contra a loucura que perpassa todos os setores da sociedade (Levav, 2011; Lobosque, 

2011; Pitta, 2011).  

Diante desse quadro de dificuldades, retratado pela literatura, é preciso questionar se a 

atenção voltada às pessoas em sofrimento psíquico tem se constituído, de fato, em um cuidado 

em liberdade. É imprescindível que nos perguntemos como fazê-lo avançar, considerando 

que, em boa parte dos municípios brasileiros, os serviços de saúde mental fecham suas portas 

às 17 horas e nos finais de semana, restando apenas as unidades de pronto atendimento pouco 

preparadas para o manejo de crises, com intervenções, muitas vezes, restritas ao 

encaminhamento para o hospital psiquiátrico. Ou mesmo, quais são as chances de 

solucionarmos a situação de pessoas que estão internadas há anos em hospitais psiquiátricos 

quando suas saídas dependem de outras políticas como aquelas de habitação ou as que são 

direcionadas aos idosos. E ainda, se as práticas desenvolvidas no interior dos serviços de 

saúde mental, especialmente nos CAPS, estariam contribuindo para que as pessoas sejam 

cuidadas, de fato, em seu território; as ações desenvolvidas neste âmbito seriam capazes de 

superar o isolamento e a ausência de trocas sociais, que podem se reproduzir mesmo fora dos 

manicômios? 

Para além desses questionamentos, temos acompanhado mais de perto, como 

profissional
5
 do campo da saúde mental, alguns retrocessos serem efetivados. No Paraná, 

estado onde atuo profissionalmente, algumas ações têm sido implantadas na contramão do que 

pressupõe a Reforma Psiquiátrica, cujos princípios foram em parte adotados pela política de 

saúde em nível federal. Dentre essas ações, destacamos o repasse financeiro de R$20 milhões 

                                                 
5
 A autora da tese é psicóloga, servidora municipal de Marialva-PR desde 2008. A primeira pessoa do 

singular será empregada quando forem abordadas questões específicas de sua experiência profissional. 
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feito pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná aos hospitais psiquiátricos como forma de 

complementar o valor das diárias nessas instituições (Resolução nº 156, de 03 de maio de 

2016). Embora o aumento nos atuais valores referentes à complementação do valor das diárias 

tenha sido feito pelo estado do Paraná no ano de 2016, o repasse financeiro em si já acontecia 

desde 2012 (Agência de Notícias, 2012). Ironicamente, no dia em que se comemorava a Luta 

Antimanicomial
6
 (18 de maio de 2012), foi anunciado o aumento de 81% no valor das diárias 

dos leitos em manicômios. Assim, em oposição ao que recomenda a Política Nacional de 

Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, que há anos batalhava pela 

redução desses leitos e pelo investimento na RAPS, o Paraná direcionou, por meio dessas 

ações, recursos ao modelo hospitalocêntrico. 

Ao anunciar a complementação do repasse financeiro às diárias de leitos psiquiátricos, o 

Paraná divulgou ainda ser responsável por custear, integralmente, leitos psiquiátricos para 

adolescentes. Ou seja, a implantação e o financiamento de vagas para internação de 

adolescentes em instituições psiquiátricas vêm sendo feitos desde 2008, à revelia: da Portaria nº 

251, de 31 de janeiro de 2002, que prevê a extinção de todos os leitos psiquiátricos em 2004; 

dos princípios da Reforma Psiquiátrica, que prevê o cuidado em liberdade; das recomendações 

presentes nos relatórios finais das Conferências Nacionais de Saúde Mental – CNSMs (Brasil, 

1987; 1992; 2002; 2010); assim como do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe 

sobre a proteção integral de crianças e adolescentes, garantindo a eles os direitos fundamentais 

em condições de liberdade e dignidade (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990). 

Mesmo se constituindo como um dos estados com maior proporção de leitos 

psiquiátricos por 1000 habitantes (0,207), ao lado do Rio de Janeiro (0,232) e São Paulo 

(0,218), conforme dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2015), o Paraná implantou e vem 

expandindo o número de leitos para adolescentes. Segundo informação veiculada na Revista 

                                                 
6
 Data estabelecida em 1987, por ocasião da realização do II Congresso de Trabalhadores da Saúde 

Mental em Bauru-SP (Amarante, 1998). 
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Contato do Conselho Regional de Psicologia do Paraná (Mäder, 2010), em 2008, havia 114 

leitos para adolescentes. Já os números apresentados no anexo da Resolução nº 156, de 03 de 

maio de 2016, indicam 188 leitos em todo o estado. 

Ainda no que se refere às dificuldades que acompanham a implementação da Reforma 

Psiquiátrica no estado do Paraná, identificamos a publicação de uma linha guia no campo da 

saúde mental elaborada pela Secretaria da Saúde do Estado do Paraná - SESA (Paraná, 2014). 

Este documento, embora tenha sido apresentado como em acordo à Política Nacional de Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas, a ela se opõe em algumas orientações. Um exemplo é a ênfase 

na realização de diagnóstico embasado no modelo biomédico e na Classificação Internacional das 

Doenças (CID-10), levando em consideração apenas os sinais e sintomas dos transtornos mentais, 

ignorando a complexidade e as múltiplas determinações que incidem sobre o sofrimento psíquico. 

O foco da atenção é no uso de terapias medicamentosas, na psicoterapia e no encaminhamento 

aos níveis secundários da atenção. Com isso, deixam-se de lado tecnologias de cuidado já 

consolidadas no campo da saúde mental, como a realização de Projetos Terapêuticos Singulares
7
 

(PTSs) e a clínica ampliada, estimulando-se um modelo genérico e padronizado, que não leva em 

conta as condições de vida de cada pessoa e nem mesmo a noção de cuidado compartilhado no 

território (Rosolem, Frazatto & Beltrame, 2015; Silva, et al., 2015). 

É importante registrar que a questão do território foi ignorada em outra medida 

implantada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Ao submeter os leitos psiquiátricos, 

seja em hospitais gerais ou em manicômios, a uma Central de Leitos
8
 estadual, conforme 

estabelecido pela Norma geral de regulação do fluxo assistencial hospitalar em saúde mental 

                                                 
7
 Também nomeado de Projeto Terapêutico Individual (PTI), é um instrumento que tem a finalidade 

de melhorar as condições de vida e recuperar a autonomia dos usuários, com vistas a ampliar seus 

espaços de relação e de troca (Mororó, Colvero & Machado, 2011). 

 
8
 Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a Central de Regulação de Leitos é “(...) o local que recebe 

as solicitações de leito de internamento, avalia, processa e encaminha, garantindo o atendimento 

integral de forma ágil e qualificada aos usuários do Sistema de Saúde, a partir do conhecimento da 

capacidade de produção instalada nas unidades prestadoras de serviços” (Paraná, 2016, p. 33). 
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(Paraná, 2016), abriu-se a possibilidade de muitos usuários serem encaminhados para outras 

cidades, dificultando a manutenção dos vínculos familiares e sociais, bem como o acesso a 

essas instituições por parte das equipes dos serviços comunitários.  

Embora tal documento afirme que “(...) o usuário terá o direito, sempre que possível, 

de ser tratado próximo à sua residência ou à de seus parentes ou amigos (...)” (Paraná, 2016, 

p. 9), não é o que tem sido constatado pela Comissão de Saúde Mental do Conselho 

Municipal de Saúde de Maringá (2016a). Um relatório elaborado por essa Comissão, em 

setembro de 2016, pautado em observações feitas no hospital psiquiátrico de Maringá-PR, 

indicou uma quantidade significativa de usuários de qualquer localização geográfica do 

Estado do Paraná, provenientes de outras Regionais de Saúde que não a 11ª (Campo Mourão), 

13ª (Cianorte) e 15ª (Maringá), mais próximas de Maringá-PR (vide organização das 

Regionais de Saúde no anexo 01). Foi constatado que 65 usuários pertenciam a outras 

Regionais de Saúde, cujas distâncias eram de até 550 km. 

Em relatórios anteriores, os usuários originários de outras Regionais de Saúde, que não 

as mencionadas, chegaram a, no máximo, cinco pessoas (Conselho Municipal de Saúde, 

2016b; 2015a; 2015b). Nesses relatórios, verificamos que o total de pessoas internadas no 

Hospital Psiquiátrico de Maringá-PR era de 178, 197 e 205 usuários respectivamente. Já no 

último relatório a que tivemos acesso, o número era de 234 pessoas, demonstrando uma 

ocupação quase completa do total de leitos disponíveis (Conselho Municipal de Saúde, 

2016a). O documento assinala que a alteração na ocupação dos leitos e na procedência dos 

usuários de outras regiões está associada à implantação da Central de Leitos no Paraná e traz 

consequências para a assistência, que incluem dificuldades na realização de visitas familiares 

e no contato com a rede extra-hospitalar. Esses problemas continuaram sendo documentados 

durante o ano de 2017, em ata da reunião realizada pelo Conselho Local do Hospital 

Psiquiátrico (Conselho Municipal de Saúde, 2017). 
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 As dificuldades e retrocessos que acompanham a implementação da Reforma 

Psiquiátrica, ainda que, nos exemplos citados, tenham sido protagonizados pelo Paraná, não 

são exclusivos deste Estado. Considerando os dados sobre a redução de leitos psiquiátricos e a 

implantação de serviços substitutivos, uma análise rápida e assistemática mostra uma 

evolução mais acelerada desses aspectos nos primeiros dez anos após a promulgação da Lei nº 

10.216, de 06 de abril de 2001, caminhando a passos mais lentos nos últimos anos em todos 

os estados do país (Brasil, 2015). Para além destas questões que envolvem a expansão da 

RAPS, Prata (2008, p. 162) considera que o desafio atual é construir: “(...) uma psiquiatria 

que quer se sustentar com as portas abertas e mudar as relações entre o sujeito que vive e 

pensa a experiência da loucura e nós, que nos ocupamos do seu cuidado”. Esse desafio foi 

vivenciado por esta pesquisadora no contexto de seu cotidiano de trabalho, conforme 

abordaremos no próximo item. 

 

A PESQUISADORA E A REFORMA PSIQUIÁTRICA: COMPARTILHANDO 

EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS  

 

A escolha pelo tema de pesquisa carrega as marcas da trajetória e dos encontros 

acadêmicos e profissionais que o marcaram. Tal como defende Rizzotto (2000, p. 25): “A 

escolha de um determinado objeto de estudo não acontece por acaso, nem é desprovida de 

intencionalidade; frequentemente, a opção é precedida de uma aproximação à temática que 

pode ocorrer por diversos canais e caminhos”.  

Meu encontro com a temática da Reforma Psiquiátrica se deu de duas formas, as quais 

se mesclaram e se complementaram mutuamente. Teoricamente, por meio de minha pesquisa 

de mestrado sobre os “moradores” de hospitais psiquiátricos (Frazatto, 2011); na prática, 

durante minha atuação como psicóloga de uma Secretaria Municipal de Saúde e, durante um 
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período, como coordenadora de um CAPS
9
. Foi especialmente nessa última experiência que o 

desafio de cuidar em liberdade de pessoas em sofrimento psíquico se tornou uma batalha a ser 

lutada cotidianamente.  

Obtive meu título de Psicóloga pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) em 

2007. Neste ano, já havia sido promulgada a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, assim como 

portarias que versavam sobre alternativas de cuidado extra-hospitalares (por exemplo, Portaria 

nº 106, de 11 de fevereiro de 2000; Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002), sem falar no 

debate sobre a Reforma Psiquiátrica que se desenrolava há décadas. Ainda assim, esta 

temática não se fez presente de forma sistemática durante minha formação. Lembro-me de 

que, durante o curso, fui até um CAPS, por duas vezes, para fazer uma anamnese com uma 

usuária, atividade que fazia parte da disciplina de Psicopatologia. Na ocasião, não foi 

discutido qualquer aspecto referente ao serviço e nem mesmo ele foi conectado à Reforma 

Psiquiátrica ou à Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Derivada de 

uma formação clínica, baseada no atendimento psicoterápico individual e no modelo 

biomédico, conforme descrevem Guarido, Padilha e Souza (2010), a preocupação nesta 

intervenção era somente o “paciente” e seus sintomas.  

Após o término do curso, eu tinha obtido uma formação um tanto variada, porém 

predominantemente clínica. Aprovada em concursos municipais, acabei sendo nomeada como 

psicóloga no município de Marialva-PR
10

 em 2008. Minha lotação foi na Secretaria Municipal 

de Saúde, que, na época, já contava com um CAPS, o mesmo onde foram obtidos os dados da 

pesquisa de campo aqui empreendida. Antes mesmo de minha convocação como funcionária, 

                                                 
9
 Trata-se de um CAPS tipo 1, localizado em um município, na época, com aproximadamente 32 mil 

habitantes. A equipe era composta de 14 pessoas e o serviço atendia cerca de 130 usuários por mês 

com transtornos mentais graves e persistentes e com problemas derivados do consumo de álcool e 

outras drogas. 

 
10

 Situa-se ao norte do Estado do Paraná, distante da capital Curitiba em 405,52 km, com área 

territorial de 475,12 km². A população estimada, para 2017, foi de 34.955 habitantes (Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, 2017). 
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eu chegara a visitar esse serviço algumas vezes, mas ainda não compreendia o que aquelas 

pessoas faziam ali tardes inteiras, muitas vezes sem levantar a cabeça de seus artesanatos. 

Acostumadas a entrar e a sair do serviço sem muita conversa, também quase não dialogavam 

comigo quando eu tentava me comunicar com elas. 

Esse desconhecimento frente às políticas de saúde e, em especial, no tocante à 

Reforma Psiquiátrica, bem como à formação insuficiente nesse campo não parece ter sido 

exclusividade minha. Lobosque (2010) afirma que as Universidades têm ignorado conteúdos 

que incluem o SUS e a Reforma Psiquiátrica. Esta última, de acordo com estudos de Boarini 

(2006), é desconhecida por acadêmicos e profissionais, que sequer questionam a necessidade 

de privação de liberdade de quem está em sofrimento psíquico.  

Não obstante, foi durante o mestrado que, de fato, fui apresentada à Reforma 

Psiquiátrica. Iniciei meus estudos com o intuito de compreender as famílias e suas relações 

(eu havia tido uma formação significativa em Terapia Familiar) e o Programa de Volta para 

Casa (PVC) expressava uma grande contradição nesse sentido, visto que intervia em pessoas 

que não possuíam laços familiares. Constituído enquanto um benefício financeiro destinado a 

pessoas egressas de longas internações psiquiátricas (mais de dois anos), o PVC, instituído 

pela Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, foi o ponto de partida de minha pesquisa. Com o 

objetivo de compreender como se dava o “voltar para casa” dos “moradores” de hospitais 

psiquiátricos, os resultados apresentados na dissertação de mestrado indicaram quais eram os 

interstícios encontrados nesse caminho. Já com um posicionamento teórico mais distante da 

Terapia Familiar, ao conversar com as famílias de ex-“moradores” de hospitais psiquiátricos, 

pude ver que, para além das relações familiares, muitas questões sobre a rede de atenção em 

saúde mental eram determinantes na história de cada um daqueles beneficiários do PVC 

(Frazatto, 2011). 
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Parte dos resultados de minha dissertação foi publicada em um artigo cujo objetivo era 

reconstruir a história oral de ex-“moradores” de hospital psiquiátrico por intermédio da visão 

de seus familiares (Frazatto & Boarini, 2013). Neste texto foram enfocados aspectos que 

conduziram esses usuários a “morar” no hospital, assim como os danos que a longa 

permanência nessa instituição lhes acarretou e de que forma foi efetivada sua “volta para 

casa”. As conclusões foram em prol da ampliação das discussões sobre os desafios e 

possibilidades da RAPS e indicaram que a desinstitucionalização da pessoa com transtorno 

mental não deveria ser entendida como sinônimo da saída do hospital. Tais desafios eu 

também vivenciava como psicóloga vinculada à Secretaria de Saúde de Marialva-PR. 

Logo após o fim do mestrado, por ocasião da aposentadoria da coordenadora do CAPS 

da cidade onde eu trabalhava, fui convidada para assumir tal função a partir de maio de 2011, 

o que me permitiu colocar em discussão várias questões e, em três anos, acumular alguns 

avanços e dificuldades, compartilhados com a equipe desse serviço. No quesito avanços, 

muitos foram os esforços para mudar a forma de organizar o trabalho e diminuir a rigidez 

institucional, promovendo maior participação dos usuários e despadronização da rotina. 

Conseguimos iniciar e desenvolver um trabalho junto às famílias, discutindo sobre o 

transtorno mental, sobre o tratamento dentro dos preceitos da Reforma Psiquiátrica e sobre as 

dificuldades encontradas pelos familiares nesse processo. Passamos a realizar assembleias 

com os usuários periodicamente, aumentando o número das atividades oferecidas e a 

variedade delas. Foram colocadas em prática pelo menos três formas de acompanhamento e 

monitoramento permanente e sistemático dos usuários: por meio da verificação e visitação no 

hospital psiquiátrico dos pacientes da nossa cidade; da elaboração de uma lista de usuários, 

compartilhada e discutida semanalmente pela equipe; e, da atualização constante dos PTSs. 

Com isso, o número de usuários em crise diminuiu e foi grande a quantidade de internações 
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que conseguimos evitar, havendo uma redução de cerca de 50% no número de internações 

psiquiátricas ao serem comparados os dados de 2011 e 2012. 

No trabalho com a equipe do CAPS, observávamos que, diante de uma melhora 

considerável, o próprio usuário deixava de frequentar o serviço, então, criou-se um grupo –

denominado de desinstitucionalização – para acompanhá-los no processo de alta. 

Aumentamos nosso conhecimento do território, iniciando um levantamento de todos os 

pontos da cidade que ofertavam atividades para a população, com vistas a incentivar a 

participação dos usuários nesses locais. Também foi elaborado um projeto por meio do qual 

demos início à comercialização de produtos confeccionados pelos usuários e à realização 

periódica de feiras de artesanato. Passamos a realizar um trabalho de matriciamento
11

 que 

favoreceu a melhora no fluxo e na organização dos serviços e a corresponsabilização de 

alguns casos. Investimos na realização de eventos em datas comemorativas, tal como 

passeatas no dia 18 de maio (Dia de Luta Antimanicomial).  

Do lado das dificuldades, durante o trabalho no CAPS, percebemos que, apesar de 

todos os esforços, a padronização da rotina sempre retornava, vivíamos sempre no dilema de 

promover autonomia e, ao mesmo tempo, ainda que sem intentar, realizar práticas que 

produziam dependência e institucionalização. Um fator que contribuía com essas práticas era 

o “fantasma” da periculosidade, que, com frequência, levava a vigiar os pacientes em 

momentos que deveriam ser de liberdade. A própria realização de oficinas, às vezes tão 

mecânicas e sistematizadas, não favoreciam a livre expressão dos sentimentos. Outra 

dificuldade era lidar com o encerramento, ou “alta”, dos usuários. Por vezes, era difícil 

garantir a continuidade do cuidado quando o usuário não estava vinculado ao serviço. 

Faltavam lugares de acolhimento e mesmo de tratamento (acontecia de o usuário não 

                                                 
11

 Matriciamento ou apoio matricial: “(...) é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais 

equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-

terapêutica” (Chiaverini, et al., 2011, p. 13). 
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conseguir agendar consultas de revisão, nem ter acesso aos seus medicamentos a não ser pela 

via do CAPS). Alguns deles tinham dificuldade em ver a vida para além desse serviço, 

concebendo que “o CAPS é tudo para mim
12

”. 

Ao fazer os PTSs dos usuários, nossas limitações como serviço comunitário eram 

expostas: era comum que as ações ficassem restritas ao interior dos “muros” do CAPS e as 

sugestões para além desse espaço eram poucas e repetitivas. Muitas eram as angústias 

relacionadas às poucas trocas sociais efetivadas pelos usuários e pela forma com que eram (ou 

não) recebidos nos espaços sociais, o que nos levava ao questionamento de qual o impacto e a 

efetividade de nossas ações para a promoção da desinstitucionalização, das trocas sociais e do 

cuidado em liberdade. 

Sentindo “na pele” as barreiras para a efetivação da Reforma Psiquiátrica, do 

funcionamento da RAPS e, concomitantemente, vivenciando com emoção as histórias de vida 

reconstruídas, as melhoras obtidas tanto no nível individual quanto no âmbito do serviço, eu 

atestava as possibilidades de agir e, em muitos casos, os resultados positivos. Desse modo, o 

ímpeto em refletir sobre as limitações encontradas e sobre os avanços obtidos, bem como o 

interesse em ampliar as estratégias de ação no campo da saúde mental, trouxe-me a esta 

pesquisa de doutorado. 

 

CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

Ao iniciar este estudo, tínhamos clareza de que nosso tema era Reforma Psiquiátrica e 

queríamos compreender os motivos pelos quais, mesmo diante dos avanços conquistados, 

frequentemente nos deparávamos com inúmeros desafios e até mesmo alguns retrocessos. 

Sabíamos o quão ampla esta discussão poderia ser, assim a circunscrevemos aos desafios de 

                                                 
12

 Fala de usuário do CAPS de Marialva-PR no documentário produzido por Baio e Santana (2013). 
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promover o cuidado em liberdade às pessoas em sofrimento psíquico, conforme apregoado 

pela Reforma Psiquiátrica, e como ele vem sendo desenvolvido no âmbito do SUS.  Porém, de 

início, não sabíamos ao certo como nomear esse processo. Seria “inserção social”, “reinserção 

social”, “reabilitação psicossocial”, “convivência na comunidade”? Essas reflexões foram 

particularmente instigadas durante as discussões efetuadas nos encontros do Núcleo de 

Estudos Psicossociais da Dialética Exclusão/Inclusão Social (NEXIN), grupo de estudos que 

propõe a revisão crítica de pressupostos da Psicologia, recomendando que o psicólogo reflita 

e atue de forma crítica sobre os problemas e a realidade que lhe são apresentados, em 

detrimento de dar respostas que possam contribuir para a legitimação de diferenças.  

Ao nos determos especialmente sobre a questão da “reinserção social”, identificamos 

alguns pontos que nos levaram a concluir que seu uso trazia mais complicações do que 

clarificava os anseios da Reforma Psiquiátrica, conforme detalhes apresentados por Frazatto e 

Sawaia (2016). Em síntese, porque, primeiramente, não basta falar em “reinserção social” se 

as intervenções se resumem à desospitalização, ou seja, à simples saída do hospital 

psiquiátrico, e porque, ao se valer do prefixo “re”, obtém-se a conotação de que a pessoa 

retorna a uma condição de inserção anterior, que pode nunca ter existido ou que parece ter 

sido perdida somente pela condição de sofrimento psíquico, sem analisar outros fatores. Na 

utilização desse entendimento linear, observamos ainda o emprego da expressão “reinserção 

social” em situações que não expressavam a problematização, por exemplo, das condições de 

vida da pessoa em sofrimento psíquico. Com isso, ignora-se a crítica social que configura o 

processo de exclusão/inclusão. 

Esse processo, indica que toda inclusão contém em si a exclusão, conforme pontua 

Sawaia (2014, p. 8): “Todos estamos inseridos de algum modo, nem sempre decente e digno, 

no circuito reprodutivo das atividades econômicas, sendo a grande maioria da humanidade 

inserida através da insuficiência e das privações, que se desdobram para fora do econômico”. 
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Nesta perspectiva, a inclusão e outros tantos conceitos que seguem essa mesma lógica – tais 

como reinserção, ressocialização, reintegração – devem ser analisados na interface com a 

exclusão, que possibilita desvelar o lado injusto e ilusório da inserção social, indicando que 

“(...) o excluído não está à margem da sociedade, mas repõe e sustenta a ordem social, 

sofrendo muito nesse processo de inclusão social” (Sawaia, 2014, p. 12).  

Com esses apontamentos que evocam questões sociais, não queremos negar a 

expressão individual do sofrimento psíquico e nem desprezar a necessidade de atenção àquele 

que sofre psiquicamente. Pelo contrário, fazemos essas críticas com o objetivo de superá-las 

ao defendermos a noção de cuidado em liberdade. Ao utilizar esta expressão, colocamos em 

evidência que o sofrimento psíquico carece de cuidado, o que é obvio, mas, ao mesmo tempo, 

queremos qualificar a maneira com que o mesmo deve ser realizado. Inspirado no movimento 

de Luta Antimanicomial, cuidar em liberdade tem como ponto de partida a oposição às 

práticas de isolamento, sejam elas desenvolvidas dentro ou fora do manicômio.  

Sob esta perspectiva, no âmbito da Reforma Psiquiátrica, falar em cuidado significa 

minimizar os riscos da internação, controlar sintomas e promover uma escuta qualificada do 

sofrimento psíquico, de fatores sociais e econômicos. Estes aspectos já nos dão indícios de 

que o cuidado não deve ficar restrito aos aspectos biomédicos e aos modelos tradicionais de 

atenção. Cuidar em liberdade expressa um compromisso sociocultural e político, atrelado à 

noção de integralidade (Ballarin, Carvalho & Ferigato, 2010; Cardoso & Galera, 2011). Como 

afirma Delgado (2011, p. 4705): “Não há sucesso médico-terapêutico sem afeto, cultura, 

história da doença, escuta do sofrimento, subjetividade”.  

Cuidar em liberdade, portanto, não significa ignorar o sofrimento psíquico, nem o 

considerar proveniente de uma causa única, seja exclusivamente resultado de processos 

químicos ou de questões sociais, mas entender que ele é multideterminado e que aquele que 

padece psiquicamente precisa de atenção e de cuidado, participando não só como receptor das 



35 

 

 

 

ações terapêuticas, mas colaborando de forma ativa em todo esse processo. Amarante (2007, 

p. 82) nos oferece alguns ingredientes para a efetividade desse cuidado: 

 

É importante que sejam estabelecidos vínculos afetivos e profissionais com estas 

pessoas, que elas se sintam realmente ouvidas e cuidadas, que sintam que os 

profissionais que as estão escutando estão efetivamente voltados para seus problemas, 

dispostos e compromissados a ajudá-las. Em atenção psicossocial se usa a expressão 

„responsabilizar-se‟ pelas pessoas que estão sendo cuidadas. (...) o que se pretende é 

uma rede de relações entre sujeitos, sujeitos que escutam e cuidam – médicos, 

enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, dentre muitos 

outros atores que são evidenciados neste processo social complexo – com sujeitos que 

vivenciam as problemáticas – os usuários e familiares e outros atores sociais (...) 

 

Essa forma de cuidado só pode ser desenvolvida no contexto dos chamados serviços 

territoriais ou comunitários. Esses serviços, para além de serem localizados fora dos hospitais 

psiquiátricos, precisam ser configurados de acordo com certas características que demonstrem o 

território como cenário das ações em saúde mental. Isso implica uma atuação mais próxima da 

realidade da vida das pessoas, ou seja, o manejo do cuidado nos espaços de produção de vida 

dos usuários; o reconhecimento dos condicionantes territoriais do processo saúde-doença, bem 

como o envolvimento da família e das esferas comunitárias. Nestes serviços, é previsto o 

acompanhamento longitudinal dos usuários, orientado por uma concepção de clínica como 

construção de possibilidades, que não termina no diagnóstico e na prescrição farmacológica 

(Amarante, 2007; Desviat, 2011; Desviat, 2015). Conforme indicaram Rotelli, Leonardis e 

Mauri (2001), se as práticas manicomiais ao estabelecer a doença como seu objeto têm como 
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referência o hospital e os locais de tratamento, ao se opor a essas práticas e tomar o sujeito que 

sofre como objeto do cuidado, a referência passa a ser o território onde ele vive. 

Assim, evidenciamos, por um lado, a necessidade de cuidado e, por outro, a forma 

como este deve ser realizado. Tal como sinaliza Rotelli et al. (2001, p. 33):  

 

(...) cuidar significa ocupar-se, aqui e agora, de fazer com que se transformem os 

modos de viver e sentir o sofrimento do „paciente‟ e que, ao mesmo tempo, se 

transforme sua vida concreta e cotidiana, que alimente este sofrimento. Uma 

existência mais rica de recursos, de possibilidades e de experiências é também uma 

existência em mudança. Certo, o sofrimento psíquico talvez não se anule, mas se se 

começa a remover-lhe os motivos, mudam as formas e o peso com que este sofrimento 

entra no jogo da vida de uma pessoa. E igualmente, não se anula a necessidade desta 

pessoa de ser ajudada, isto é, precisamente tratada, nos termos que falamos (grifo dos 

autores). 

 

Considerando que o desafio de cuidar em liberdade se expressa, ora mais sutil, ora 

mais evidente, no cotidiano dos serviços de saúde mental, lembramos que o objetivo central 

deste estudo é refletir sobre o cuidado em liberdade, conforme apregoado pela Reforma 

Psiquiátrica, e como ele vem sendo efetivado no âmbito do SUS. Especificamente, 

questionamos quais são os impedimentos para a efetivação da Reforma Psiquiátrica no nível 

das práticas locais, visando descrever os fatores que contribuem e aqueles que colocam 

obstáculos ao cuidado em liberdade. No caso dos CAPS, serviços territoriais originalmente 

criados para serem substitutos às internações em hospitais psiquiátricos, procuramos 

identificar se a atenção oferecida aponta elementos para a superação do modelo manicomial e 

qual o sentido dado a algumas práticas desenvolvidas em seu interior. Focamos, sobretudo, na 
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questão da alta, tradicionalmente praticada no âmbito da saúde, interrogando se ela é viável 

enquanto um procedimento do CAPS, quando o que se propõe é o cuidado em liberdade.  

As reflexões aqui empreendidas tiveram como recorte metodológico o CAPS do 

município de Marialva-PR. Do ponto de vista das singularidades da pesquisa, esta escolha 

justifica-se por ser um serviço de saúde onde a pesquisadora atuou e de onde emergiram 

muitos dos questionamentos que deram origem a este estudo. De uma forma mais ampla, por 

entendermos que os CAPS se constituem em importante dispositivo para substituir as 

internações psiquiátricas e oferecerem um acompanhamento integral e territorial às pessoas 

em sofrimento psíquico grave. Por outro lado, localizamos nesse serviço de saúde mental a 

expressão de diversos desafios da Reforma Psiquiátrica, tais como sua integração e 

articulação com a RAPS, a circulação dos seus usuários pelos diversos pontos de atenção da 

rede e do território, a redução do número de internações psiquiátricas e tantos outros aspectos 

que serão discutidos ao longo deste estudo. 

Tomar o CAPS como objeto é um desafio cada vez maior, já que este serviço reflete a 

especificidade e as minúcias do fenômeno com o qual lida, isto é, o sofrimento psíquico 

grave. Inclui também a complexidade da rede de atenção, colocando-nos defronte a inúmeras 

questões e infinitas possibilidades de levantamento e análise de dados, o que exigiu um novo 

recorte para a pesquisa. Elegemos nos debruçar sobre casos de pessoas que haviam recebido 

alta do CAPS, entendendo que esses casos nos forneceriam elementos para discutir o cuidado 

promovido por este serviço, bem como aspectos de sua conexão com a RAPS. Justifica-se 

porque a alta demarca o fechamento de um ciclo de acompanhamento no serviço e dá indícios 

para avaliar qual o alcance que o cuidado obteve. Dessa forma, ao examinar casos de alta 

temos amostras de como o acompanhamento pode ser concretizado no CAPS e de suas 

relações com os princípios da Reforma Psiquiátrica sobre os quais está ancorado este estudo. 

Nesse processo, ao investigar de que forma a alta foi praticada e quais os aspectos que ela 
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colocou (ou não) em movimento, será possível construir uma análise da Reforma Psiquiátrica 

e do cuidado em liberdade. 

Os questionamentos aqui realizados, portanto, partem de uma noção de cuidado que 

não se restringe à patologia, mas envolve diálogo e negociações constantes, conforme 

descreve Prata (2008, p. 164): 

 

(...) cuidar representa conviver com a explosão desorganizadora das pulsões, lidar com 

situações dramáticas, conflitos intermináveis, sujeitos obstinados em seus delírios 

cheios de certezas e de verdades particulares. Ou cuidar pode significar também 

procurar exaustivamente encontrar pequenos gestos delicados de contato com pessoas 

solitárias, para quem a vida não faz nenhum sentido há muito tempo. Enfim, são 

intermináveis negociações no dia-a-dia feitas para possibilitar pequenos acordos que 

adiem a violência e a ruptura, ou que façam aparecer algum interesse pela vida. Por 

isso, cuidar é sobretudo conviver e dialogar. 

 

É a complexidade desse tratamento, aqui denominado de cuidado em liberdade, que 

constitui nosso interesse neste estudo, em especial quando realizado em consonância com os 

preceitos da Reforma Psiquiátrica e desenvolvido no âmbito do SUS.  A tese defendida é de 

que o movimento social de Reforma Psiquiátrica tem avançado em meio a armadilhas que lhe 

colocam impedimentos e que atingem sua proposta de cuidado em liberdade. 

Tais armadilhas são encontradas nos mais diversos contextos. No campo assistencial, 

ao mesmo tempo em que busca efetivar o cuidado em liberdade, são identificadas ações que 

reproduzem as práticas manicomiais dentro dos serviços extra-hospitalares. Outrossim, 

enquanto defende-se um sistema de saúde público e universal como necessário para a 
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implementação dos princípios da Reforma Psiquiátrica, encontramos dificuldades para sua 

efetivação no interior do SUS, tais como subfinanciamento e privatizações. 

No que se refere ao campo legislativo, são aprovadas normativas que prezam pelo 

cuidado em liberdade (Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001; Portaria nº 106, de 11 de fevereiro 

de 2000), mas, por outro lado, aspectos da legislação vão indicar brechas que mantêm o 

manicômio ou provocam sua retomada sob novas roupagens. A título de exemplo, podemos 

citar a inclusão das comunidades terapêuticas na RAPS, por meio da Portaria nº 3.088, de 23 

de dezembro de 2011; e a Resolução nº 32, de 14 de dezembro de 2017, que sob o argumento 

de estabelecer diretrizes para fortalecer a RAPS, faz proposições de ajustes nos valores das 

diárias em hospitais psiquiátricos e de fortalecimento de parceria com as comunidades 

terapêuticas. 

Do ponto de vista epistemológico, ao mesmo tempo em que se tem desenvolvido um 

campo teórico a respeito da Reforma Psiquiátrica, que orienta e sustenta as práticas de 

cuidado em liberdade para aqueles que sofrem psiquicamente, são encontrados constructos 

teóricos com características do paradigma clássico da psiquiatria, que precisam ser expostos e 

revisitados, uma vez que expressam e dão sustentação a certas armadilhas. 

Embora, muitas vezes, em nenhum desses campos se defenda expressamente que 

devemos voltar a tratar o sofrimento psíquico nos grandes manicômios, em condições 

precárias e repletos de maus tratos, os ataques e propostas, mais ou menos sutis à Reforma 

Psiquiátrica, dão indícios de que precisamos estar atentos e lutar, de modo a evitar que eles 

ameacem ou destruam as conquistas alcançadas e impeçam o futuro almejado. 

A concepção de cuidado em liberdade está atrelada ao uso da expressão “sofrimento 

psíquico”, que tem sido empregada no lugar de outras denominações historicamente presentes 

nessa discussão, tais como louco, doente mental, portador de transtorno mental, pessoa com 

transtorno mental, etc. O uso de “sofrimento psíquico” pretende designar outro modo de se 
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entender o fenômeno da loucura (Moura, 2014). Expressa a intenção da Reforma Psiquiátrica 

em romper com o paradigma clássico da psiquiatria e abranger a existência humana em sua 

complexidade. Como descreve Yasui (2010, p. 111): 

 

Falar de sofrimento significa falar da dor do corpo, da ansiedade, da angústia. 

Sofrimento também remete ao sofrimento de viver, das dificuldades impostas pelo 

modo de vida, marcado pela dimensão social, pela penúria, pela miséria do sertão que 

há em toda parte. Agregar o termo „psíquico‟ à palavra „sofrimento‟ não significa 

estabelecer uma divisão ou um corte entre mente/ corpo. Significa enfatizar. Olhamos 

para a complexidade da existência humana por esse viés da singularidade, da 

subjetividade.  

 

Dessa forma, para Sawaia (2003), é preciso destacar a dimensão ético-política do 

sofrimento proveniente de questões sociais, que gera diferentes afecções no corpo e na alma. 

Não se trata de considerar antagônicos os diferentes elementos e nem mesmo de 

supervalorizar a dimensão social, mas de chamar atenção para essa dimensão do sofrimento 

psíquico que, no campo da saúde, muitas vezes, é ignorada ou ofuscada pela dimensão 

biológica e/ ou psicológica. A autora utiliza a expressão sofrimento ético-político como uma 

forma de integrar estas questões, descrevendo-o da seguinte forma:  

 

Qualifica-se pela maneira como sou tratada e trato o outro na intersubjetividade, face a 

face ou anônima, cuja dinâmica, conteúdo e qualidade são determinados pela 

organização social. Portanto, o sofrimento ético-político retrata a vivência cotidiana 

das questões sociais dominantes em cada época histórica, especialmente a dor que 



41 

 

 

 

surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice 

inútil da sociedade (Sawaia, 2014, p. 106). 

 

Ainda que nosso tema de estudo esteja relacionado a um fenômeno (loucura) que se 

manifesta no indivíduo singular, as formas de compreendê-lo e de tratá-lo estão conectadas 

às relações humanas desenvolvidas no interior da sociedade em um dado momento 

histórico. No campo da saúde, a falta de contextualização sócio histórica e da reflexão 

crítica pode evocar valores “(...) que culpabilizam a pessoa pela sua doença e reforçam a 

ideia em voga hoje de que todos temos no nosso interior todos os recursos necessários para 

obter sucesso e alcançar saúde e felicidade, bastando desenvolver os supostos recursos 

interiores” (Sawaia, 2003, p. 90). 

A prioridade sobre uma visão crítica dos fenômenos faz parte dos estudos e discussões 

do NEXIN da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), no qual se insere esta 

pesquisa. Configurado como “(...) um espaço de investigação e ação psicossocial sobre 

desigualdade social, em diferentes contextos” (Núcleo de Estudo Psicossocial da Dialética 

Exclusão / Inclusão – NEXIN, 2017), incluindo o âmbito das políticas públicas, este Núcleo 

faz parte do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social e, desde suas 

primeiras produções, demonstra preocupação com as questões sociais e consolidou seu 

compromisso com as mesmas. As pesquisas desenvolvidas neste Núcleo buscam explorar as 

possibilidades de atuação da Psicologia Social na “(...) análise das questões sociais e subsidiar 

a prática psicossocial voltada à superação das diferentes formas de inclusão perversa” (Núcleo 

de Estudo Psicossocial da Dialética Exclusão / Inclusão – NEXIN, 2017). Aliás, a própria 

instituição, PUC-SP, possui tradição em vincular a produção acadêmica à preocupação social; 

prova disto foi o combate que estabeleceu à ditadura militar, defendendo a liberdade, os 

direitos e a democracia (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2017). 
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Ainda que esta pesquisa tenha se desenvolvido no interior de uma instituição onde as 

questões sociais emergem como importante preocupação e de nosso esforço em problematizá-

las, precisamos, desde já, expor a dificuldade e os riscos de analisar algo recente, em 

desenvolvimento e do qual participamos. Conforme sinaliza Rizzotto (2000), quando os 

fenômenos não estão completamente desenvolvidos, podem se impor algumas limitações, 

porém o importante é que elas não sejam impeditivas para o exercício da crítica. Para 

diminuir os percalços de se analisar o presente, a única saída segundo Pitta (2011, p. 4580) 

“(...) é compartir com os outros, também atores e expostos aos mesmos riscos, como 

estratégia única de reduzir os perigos de um etnocentrismo nocivo e previsto”. Este é um dos 

motivos pelos quais optamos em utilizar predominantemente a primeira pessoa do plural nesta 

tese, porque, à medida que escrevemos, fazemos em conjunto com os autores que elencamos 

nas referências e com todos aqueles que nos ensinaram sobre a Reforma Psiquiátrica, seja no 

contexto acadêmico (grupos de pesquisa, eventos, discussões) ou mesmo no cotidiano do 

cuidado como profissional da saúde mental. 

Autores apontam que, para o fortalecimento da Reforma Psiquiátrica, é preciso 

comprovar seus resultados. Desviat (2015), por exemplo, defende que ainda falta demonstrar 

o impacto na saúde mental das alternativas comunitárias em relação ao manicômio. Da 

mesma forma, Amarante e Freitas (2015) indicam a necessidade de explorar as evidências das 

abordagens psicossociais. Este estudo pretende ser uma singela contribuição neste sentido, 

demonstrando que o cuidado em liberdade é possível, viável e já apresenta muitos resultados 

concretos, ainda que careça de aprimoramentos. Assim, por meio das considerações aqui 

efetuadas, queremos desvelar algumas armadilhas que colocam impedimentos à efetivação do 

cuidado em liberdade, conforme preconizado pela Reforma Psiquiátrica, reforçando o desejo 
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de uma sociedade sem manicômios
13

 e apontando alguns caminhos que possam contribuir 

para sua efetivação. 

Entendemos que estes aspectos são concretizados no interior da política pública de 

saúde brasileira, preconizada pelo SUS. Por isso, no primeiro capítulo voltamos nossa atenção 

para alguns dos desafios compartilhados pelo SUS e pela Reforma Psiquiátrica, explorando 

implicações e limites gerados por seu caráter de política pública. Após esta discussão, 

apresentamos, brevemente, os contornos que o cuidado em liberdade tem tomado, 

considerando as aspirações do movimento de Luta Antimanicomial, registrado nos Relatórios 

Finais das Conferências de Saúde Mental e os aspectos legislativos da Política Nacional de 

Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas.  

No capítulo seguinte, indicamos o percurso da pesquisa de campo, caracterizando o 

CAPS 1, onde fizemos a coleta de dados e a Rede de Atenção Psicossocial do qual ele faz 

parte. Explicitamos a realização do levantamento de dados, mediante busca em prontuários de 

usuários que receberam alta do CAPS em 2015, apresentando o perfil desse público e 

caracterizando-o em termos de faixa etária, percentual de homens e mulheres, estado civil, 

escolaridade e ocupação. 

Uma vez delimitados estes aspectos, no capítulo 3, direcionamos o nosso olhar para os 

aspectos que compuseram o acompanhamento dos usuários do CAPS, refletindo sobre as (im) 

possibilidades de cuidado neste serviço de saúde mental. Tendo como ponto de partida 

informações relativas à origem dos encaminhamentos, queixas iniciais, classificações 

diagnósticas, proporção de internações psiquiátricas, duração do acompanhamento, 

intervenções registradas pela equipe, acesso aos benefícios e caracterização dos 

acompanhantes no que se refere ao papel familiar, discutimos sobre a assistência prestada 

                                                 
13 Por uma sociedade sem manicômios foi o lema lançado em 1987 pelo Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental. 
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pelo CAPS e as relações estabelecidas com a RAPS, apontando dificuldades e desafios na 

efetivação do cuidado em liberdade, conforme preconizado pela Reforma Psiquiátrica. 

Dentre os desafios encontrados, demos destaque, no capítulo 4, às questões 

concernentes à alta do CAPS, analisando quem foram os profissionais que registraram as altas 

nos prontuários, o uso de medicação psiquiátrica no momento do término do acompanhamento, os 

assuntos abordados com o usuário e com seus acompanhantes quando anunciada a alta, a 

existência de contato com a RAPS e os encaminhamentos feitos por ocasião da alta. As 

discussões realizadas demonstraram a capacidade do CAPS em se constituir como um lugar para 

a efetivação do cuidado em liberdade, bem como os percalços encontrados para tal. 

No capítulo 5, voltamos nossa atenção para questões epistemológicas suscitadas 

durante a realização desse estudo, expondo alguns aspectos que remetem à concepção de 

loucura associada ao isolamento. Paralelamente a esta discussão, são apresentados elementos 

que reforçam o caráter de cuidado em liberdade defendido no contexto da Reforma 

Psiquiátrica. 

Por fim, retomaremos alguns pontos discutidos durante o estudo, os quais indicam que 

o caminho para construção do cuidado em liberdade e para efetivação da Reforma Psiquiátrica 

é formado por trechos sinuosos, com retornos, e até armadilhas. Assim, este estudo instiga à 

necessidade de desvelar armadilhas que podem se constituir em impedimentos e retrocessos à 

Reforma Psiquiátrica, um processo em permanente construção, para o qual esperamos contribuir 

frente ao desafio de cuidar em liberdade. 
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Figura 2: 18 de maio – Dia Nacional da Luta Antimanicomial 

 
Fonte: Fórum Goiano de Saúde Mental (2012). 
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1 REFORMA PSIQUIÁTRICA E AS POLÍTICAS DE SAÚDE: PELO DIREITO AO 

CUIDADO EM LIBERDADE 

 

Neste capítulo, é abordado o cuidado em liberdade, conforme preconizado, segundo os 

princípios da Reforma Psiquiátrica, defendendo-o como parte da política pública de saúde, em 

vigência atualmente no Brasil, materializada pelo SUS. Partimos do pressuposto de que 

alguns dos princípios da Reforma Psiquiátrica foram acolhidos pelo SUS e que grande parte 

do desenrolar da Reforma se dá no terreno desse sistema de saúde, sendo necessário retomar 

as implicações geradas por esta parceria. 

Pitta (2011) afirma que o avanço mais consistente da Reforma Psiquiátrica reside no 

campo legal, ou seja, no âmbito da política pública. Delgado (2011) acrescenta que o fato de 

inscrever a pessoa em sofrimento psíquico na história da política pública contribuiu para o 

aumento de sua aceitação social, para a diminuição do estigma relacionado à periculosidade e 

incapacidade civil, assim como para a elevação do padrão de civilidade da vida cotidiana. 

Segundo Amarante (2015, p. 98):  

 

 Em que pesem todos os problemas e limitações, é no SUS que ainda podemos, não 

apenas os médicos, mas todos os profissionais do setor, realizar as possibilidades reais 

da saúde em nosso país. Seja porque o SUS é o maior e mais promissor mercado de 

trabalho nessa área (e não se iludam quanto a isso), seja porque é o mais democrático e 

inclusivo sistema de saúde público do mundo. 

 

O tipo de cobertura e o financiamento destinado à saúde, em um determinado país, 

condicionam o papel dado ao hospital psiquiátrico e o tipo de assistência em saúde mental. 

Enquanto alguns modelos vão manter o hospital humanizado e transformado, outros 
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defendem a completa substituição deles por alternativas comunitárias. Essa é a opinião de 

Desviat (2011, p. 4617) o qual considera: “A chamada reforma psiquiátrica, o modelo 

comunitário de atenção, exige um sistema de saúde e serviços sociais públicos que garantam 

benefícios universais e equitativos, onde funcione a complementariedade e a colaboração e 

não a concorrência e a falta de solidariedade”
14

. 

É no interior, portanto, do SUS, que se tornam concretas propostas da Reforma 

Psiquiátrica. As lutas e conquistas travadas no campo da saúde mental não se fizeram 

separadas do caminho percorrido na área da saúde como um todo. A articulação do desenrolar 

da Reforma Psiquiátrica se dá ao lado da Reforma Sanitária, ambas têm muito em comum, 

inclusive atores sociais (Moura, 2014). Isso significa que o próprio SUS, por ser uma política 

pública, carrega algumas questões/contradições que precisam ser retomadas para 

compreendermos impasses e desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira. 

Longe de esgotar o debate, as próximas páginas pretendem trazer elementos que 

possam contribuir para o tema aqui proposto, estabelecendo alguns limites e implicações da 

Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Iniciamos com o tema das 

políticas sociais, abordamos, em seguida, questões específicas do SUS e, por fim, discutimos 

sobre algumas características da Reforma Psiquiátrica que foram acolhidas pelo sistema de 

saúde brasileiro.  

 

1.1 O DILEMA DAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

Augusto (1989) diferencia políticas públicas de políticas sociais, concebendo estas 

como mais amplas que aquelas. Na concepção do autor, enquanto as políticas públicas são 

equivalentes às intervenções do Estado nos mais variados aspectos da vida social, as políticas 

                                                 
14

 Tradução livre. 



48 

 

 

 

sociais contemplam aspectos críticos inerentes a elas, tendo em vista que são tidas como 

respostas às necessidades do trabalho e do capital. Para Vieira (1992), ainda que o termo 

“política” na composição de política social fique, muitas vezes, restrito à indicação das 

estratégias e diretrizes do governo, referindo-se a planos, projetos, programas e documentos, 

as políticas sociais não resultam do desenvolvimento natural da sociedade. Assim, de acordo 

com Rizzotto (2000), suas análises precisam ser conectadas à compreensão da base material e 

das relações objetivas e subjetivas em que foram desenvolvidas, contemplando as dimensões 

do econômico, do político e do social, uma vez que se configuram em constructos históricos, 

resultantes de movimentos contraditórios que ocorrem no interior da sociedade. 

Ao revisar a literatura sobre as políticas públicas, Souza (2006) apresenta algumas de 

suas definições, correlacionando-as aos estudos sobre política e ações dos governos. A autora 

elabora uma síntese sobre os principais elementos presentes em modelos explicativos de 

políticas públicas: 

 

A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de 

fato, faz (...) envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada 

através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já 

que os informais são também importantes (...) é abrangente e não se limita a leis e 

regras (...) é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. (...) embora 

tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. (...) envolve processos 

subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, 

execução e avaliação (Souza, 2006, p. 36-37). 

 

Ainda que essas explicações sejam coerentes com aspectos racionais e procedimentais, 

na visão de Souza (2006), ao se abordar as políticas públicas, é preciso ampliar essa noção, 
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evidenciando que existe um conflito de ideias e interesses que constituem sua essência. 

Esclarece, portanto, que há limites envolvendo as decisões dos governos que precisam ser 

expostos, na medida em que acontecem acordos entre eles e outras instituições ou grupos 

sociais. Ou seja, ao tratar do campo das políticas públicas, não podemos ficar restritos aos 

aspectos que constituem sua aparência e suas características em sua aplicação no cotidiano, 

mas sim esforçar-se para compreender os diversos elementos que as constituem. Por isso 

Augusto (1989) e Wanderley (2013) têm optado em abordar essa temática do ponto de vista 

das políticas sociais.   

Embora a definição de políticas sociais seja difícil, já que em meio a diversas e 

contrárias perspectivas não há um consenso, considerar as necessidades do trabalho e do 

capital, nessa discussão, implica retomar a perspectiva que compreende as políticas sociais 

como derivadas da “questão social”. Esta expressão teve origem por volta de 1830, quando 

ficaram expostos os problemas gerados a uma parcela da população por ocasião da Revolução 

Industrial e pelo processo de concentração de riqueza e poder em determinados setores da 

sociedade em detrimento da pobreza e opressão da maioria da população, tornando a questão 

social permanente e duradoura (Wanderley, 2013).  

A definição da questão social é sintetizada por Oliveira e Yamamoto (2014, p. 23) da 

seguinte forma: “(...) o conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos postos pela 

emergência da classe operária no processo de constituição da sociedade capitalista. Em outras 

palavras, trata-se da manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição capital-trabalho”.  

Isso significa que a questão social diz respeito aos vínculos históricos que amalgamam 

cada sociedade, está calcada nas desigualdades e injustiças estruturais da organização social. 

No Brasil, ela “(...) centra-se nas extremas desigualdades e injustiças que reinam na estrutura 

social dos países latino-americanos, resultantes dos modos de produção e reprodução social, 
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dos modos de desenvolvimento que se formaram em cada sociedade nacional e na região em 

seu complexo” (Wanderley, 2013, p. 68). 

Machado (2006) complementa esta noção explicando que, desde suas origens, as 

políticas sociais estão relacionadas às formações econômico-sociais capitalistas, emergindo 

como uma forma de controlar e agir sobre as necessidades sociais da classe trabalhadora, 

geradas pelo modo de produção capitalista. Neste sentido, Paim (2013) compreende a gênese 

das políticas sociais no século XVI, durante a transição entre o feudalismo e o capitalismo, 

num momento em que somente por meio de ações de caridade não era possível dar conta da 

pobreza e miserabilidade dominante, iniciando a instituição das chamadas Leis dos Pobres. 

Essas leis, de acordo com Machado (2006), cumpriam a função de manter os trabalhadores 

vivos, isto é, garantiam a força de trabalho para que os donos dos meios de produção 

mantivessem as máquinas funcionando em plena Revolução Industrial. 

Na perspectiva de Rizzotto (2000), as vinculações entre as políticas sociais e a 

acumulação capitalista, também remontam à Revolução Industrial, quando junto a um novo 

modo urbano-industrial de viver e produzir, ocorriam problemas de cunho sanitário, 

educacional, habitacional e de segurança. Especialmente na Inglaterra, o Estado, cuja postura 

era não intervencionista, passou a desempenhar algumas funções, como regulamentar a 

economia e oferecer serviços públicos. Tais medidas, de acordo com Machado (2006), 

estavam associadas à manutenção do capitalismo, no qual a política social apresentava-se 

como uma tentativa de mediar as necessidades de acumulação do capital e as necessidades 

dos trabalhadores como classe social. Em síntese, podemos considerar que:  

 

Em geral, é reconhecido que a existência de políticas sociais é um fenômeno associado 

à constituição da sociedade burguesa, ou seja, do específico modo capitalista de 

produzir e reproduzir-se. Evidentemente que não desde os seus primórdios, mas 
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quando se tem um reconhecimento da questão social inerente às relações sociais nesse 

modo de produção, vis à vis ao momento em que os trabalhadores assumem um papel 

político e até revolucionário (Behring, 2006, p. 2, grifo da autora). 

 

Desse modo, a política social, conforme defende Rizzotto (2000), não é resultado de 

princípios humanistas do sistema capitalista, mas das lutas empreendidas pelos movimentos 

operários desde o século XIX e da necessidade de garantir a reprodução da classe trabalhadora, 

porém sem onerar o capital. É preciso, então, considerar que tais políticas incorporam um 

dilema, reconhecendo que elas contêm o paradoxo de, historicamente, conceder alguns 

“direitos” (na visão da classe operária) ou “benefícios” (como concebe os donos dos meios de 

produção), sem questionar a estrutura que mantém uma classe superior à outra.  

Frente à exacerbação da ofensiva capitalista, que impõe cortes de recursos públicos 

para a reprodução da força de trabalho, as políticas sociais, ainda que não transformem a raiz 

do problema, configuram-se como importantes, no contexto da luta de classes, para a defesa 

das condições de existência; em particular, se considerarmos que, apesar de atender às 

necessidades do capital e também do trabalho, para muitas pessoas, ela se constitui em uma 

questão de sobrevivência (Behring, 2006). 

No entanto, como emerge no terreno das lutas de classes, está relacionada às crises no 

processo de acumulação do capital (Augusto, 1989). Tais crises, segundo Mendes e Marques 

(2013), emergem no desenrolar do capitalismo devido sua busca por se manter, aumentar sua 

capacidade produtiva e de valor. Para Campos, Viana e Soares (2015), as crises são situações 

de dificuldade radical no interior da sociedade; elas limitam e restringem a amplitude das 

políticas sociais. 

Souza (2006) afirma que a importância da discussão sobre essas políticas foi retomada 

nas últimas décadas seja pela restrição nos gastos, pelo ajuste fiscal, pelo fato de os países em 
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desenvolvimento não terem conseguido equilibrar as políticas de desenvolvimento econômico 

e as de inclusão social da população. Consequentemente, os estudos relacionados a essa 

temática ressurgiram como um desdobramento das análises sobre o papel do Estado. 

Rizzotto (2000) reconhece que o Estado é um espaço contraditório onde as forças 

nacionais e internacionais se entrecruzam. Segundo a autora, é no contexto do chamado Estado 

de Bem-estar social – em alguns textos Welfare State – que vamos encontrar o desenvolvimento 

das políticas sociais, compostas por uma série de medidas de proteção social que tem se 

expandido após a Segunda Guerra Mundial, em tempos de maior sensibilidade social (Behring, 

2006). Tais aspectos passaram a se refletir no campo da saúde, quando a universalidade e a 

equidade tornaram-se fortemente consideradas em finais dos anos 1980 (Desviat, 2011).  

Entretanto a dinâmica de desenvolvimento da sociedade capitalista faz com que 

algumas conquistas sociais obtidas em períodos de expansão do capital sejam questionadas 

nos momentos de crise e estagnação econômica que seguem os de expansão. É assim que 

determinados avanços, como os desenvolvidos no interior do estado de bem-estar social, 

passam a ser contestados e até retrocedem. Emerge daí um embate sobre o lugar que deveria 

ser ocupado pelas políticas sociais e onde, realmente, elas se situam. Conforme descreve 

Rizzotto (2000, p. 37): 

 

Numa sociedade democrática, a política social deveria se sobrepor à política 

econômica, os bens públicos deveriam ganhar projeção e prioridade em relação aos 

bens privados. Entretanto, dependendo das características que as políticas sociais 

assumem e da relação que se estabelece entre o Estado, a economia e a sociedade, 

estas políticas se reduzem a propostas e programas emergenciais, que têm como único 

objetivo dar resposta a demandas imediatas de setores mais críticos da população. 
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Este processo está associado ao neoliberalismo que, enquanto um influenciador das 

formas de funcionamento do Estado, preza pela redução da influência deste na economia e 

pela regulação empreendida pelo próprio mercado. Esse fator incide sobre as políticas sociais, 

inclusive as de saúde, foco de nosso estudo. Segundo Barrientos (1999), no ápice dessa forma 

social de funcionamento, regida pelas leis do livre comércio e sem a mediação do Estado, a 

saúde ficaria a cargo de cada um, ou seja, torna-se viável aos ricos, que podem pagar para 

acessá-la, à classe média, que, para obter algum serviço recorreria aos planos privados de 

saúde, e os pobres não teriam acesso a nada. Nesse contexto, tudo, inclusive a saúde, é regido 

pelas leis do livre comércio e não conta com a mediação do Estado. Esse funcionamento 

remonta às raízes do liberalismo, fixadas no século XVII pelas ideias de Locke (1632-1704), 

por meio das quais os direitos humanos, civis e políticos são definidos, há permissão para que 

sejam exercidos, porém não são garantidos pelo Estado. Dessa forma, tal como concebem 

Campos et al. (2015), as políticas de saúde também estariam a serviço do capital. 

Behring (2006) defende que só se conseguiu garantir um sistema de seguridade social
15

 

em nosso país na Constituição de 1988 porque as influências mais fortes do neoliberalismo 

chegaram mais tarde ao Brasil. Entretanto, quando isso aconteceu, associado a mudanças 

políticas e econômicas no âmbito mundial, as políticas sociais passaram a ser negociadas 

internacionalmente, tornando-se ainda mais complexas. Como descreve Paim (2013, p. 1929):  

 

Com o neoliberalismo e as mudanças políticas e econômicas, a “questão social” passa 

a ser foco de controle internacional, condicionando prioridades no que tange aos 

direitos do trabalho, combate à pobreza e aos sistemas públicos de proteção social, 

inclusive saúde, assistência, previdência, programas de emprego e subsídios.  

                                                 
15

 Segundo o artigo 194 da Constituição Federal do Brasil (1988): “A seguridade social compreende 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 
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Segundo Barrientos (1999) são bem conhecidas as políticas do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e do Banco Mundial
16

, no sentido de incentivar privatizações e sugerir 

cortes orçamentários, redução das ações estatais, entre outras medidas que geram desemprego, 

má distribuição das riquezas e empobrecimento de grande parte da população. De acordo com o 

autor, estas questões repercutem de forma negativa nas políticas sociais, gerando crises que 

incidem, por exemplo, na saúde pública. Complementa Rizzotto (2000) que a função do Banco 

Mundial está muito mais associada a reduzir a participação do Estado na oferta de serviços 

públicos, por meio de acordos e empréstimos, mediante condicionalidades e influências nas 

políticas sociais, do que contribuir para o desenvolvimento social e econômico dos países. 

Se, por um lado, as questões de cunho produtivo incidem de forma negativa sobre as 

políticas sociais, seguindo a mesma lógica, são também questões dessa ordem que 

impulsionam o interesse por esta ou aquela política em determinado momento histórico. O 

caso da saúde mental é um exemplo de que o alto custo da doença mental para o processo 

produtivo foi a mola propulsora para que a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

recomendasse a todos os países-membros, em 1950, que investissem em ações nesse campo. 

Tal como defende Moura (2014, p. 80): 

 

Foi na sociedade capitalista, quando as altas taxas de morbidade passaram a ameaçar o 

desenvolvimento das forças materiais de produção, que a preocupação com a doença 

física e mental passou a ser tratada e medicalizada, vindo se tornar preocupação das 

políticas públicas. 

 

                                                 
16

 O FMI e o Banco Mundial foram instituídos em 1944. Originalmente, o primeiro foi criado com a 

função de ajudar os governos a superarem problemas em suas balanças financeiras. Já o segundo 

objetivava investir em programas de reconstrução dos países após a Segunda Guerra Mundial (British 

Broadcasting Corporation – BBC Brasil, 2001). 
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Aliás, a questão do ônus gerado pelos problemas de saúde mental é abordada, na I 

Conferência Nacional de Saúde Mental (Brasil, 1987), como importante argumento no sentido 

de convencer os governantes a estabeleceram uma política de saúde pública que incluísse a 

saúde mental. Aspectos como o impacto no mercado de trabalho, dados quanto ao número 

exacerbado de internamentos na época e gastos prioritariamente direcionados à rede privada 

se constituíram aspectos levantados na ocasião. 

Referindo-se ao contexto brasileiro do início do século XX, Resende (2001, p. 56) 

reconhece que:  

 

(...) nos primeiros vinte ou trinta anos deste século, a chamada questão social não se 

punha como uma preocupação central do Estado. Numa economia eminentemente 

agrário-exportadora e pouco exigente em termos de qualificação de sua mão-de-obra e 

na qual a força de trabalho à disposição do mercado confundia-se com o volume de 

pessoas em idade de trabalhar, não se justificava empenho maior em ações de 

preservação da mão-de-obra. 

 

No que diz respeito ao campo da saúde mental, afirma o mesmo autor que, nesse 

período, o papel da psiquiatria se resumia a excluir as “sobras humanas” que a organização 

social produzia. Somente mais tarde, pela via da regulamentação das condições de venda da 

força de trabalho, o Estado passou a se envolver nas políticas sociais, passando a oferecer 

ações no âmbito da saúde, alimentação, educação e que pudessem contribuir para a 

preservação da força de trabalho e garantir sua legitimidade, como podemos observar na 

citação a seguir: 
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Preservar, manter e adestrar a força de trabalho (e indiretamente o próprio processo 

produtivo), bem como atenuar os aspectos disfuncionais inerentes ao desenvolvimento 

capitalista – o desemprego, as desigualdades de distribuição de renda, o desequilíbrio 

de desenvolvimento entre as regiões, o problema na velhice, do menor, a violência das 

cidades, etc. – são estas essencialmente as funções das políticas sociais no capitalismo 

moderno e sem o recurso às quais o Estado se veria a braços com uma crise de 

legitimidade e perderia suas bases de apoio (Resende, 2001, p. 59).  

 

A questão da legitimidade do Estado é um dos fatores evocados por Rizzotto (2000) ao 

descrever a expansão de algumas das políticas sociais ou mesmo do uso desse termo após o 

ano de 1964 no Brasil, durante o período em que os militares estiveram no poder. Essa seria 

uma forma de demonstrar que o Estado representava o interesse de todos e não se constituía 

simplesmente em um regime autoritário. Conforme aponta Augusto (1989), os planos de 

governo posteriores a esse período demonstram um aumento do interesse oficial pelas 

questões sociais, evidenciando a importância que as políticas sociais passaram ter no governo. 

Entretanto, por mais que fossem evocadas de forma constante, as políticas sociais não eram 

para todos, conforme lembra Paim (2013), a questão do acesso à saúde permanecia associada 

à carteira de trabalho, contemplando apenas uma parcela da população. 

Segundo Augusto (1989), trata-se de um desafio constante para os governantes, no 

âmbito das políticas sociais, equilibrar interesses econômicos e equidade social de uma forma 

que não se exponham demais as iniquidades sociais, nem impeçam ou dificultem o processo 

de acumulação constituinte da sociedade capitalista. 

Este é o dilema das políticas sociais: de um lado, criada para atender às necessidades 

do capital, manter a força de trabalho e os meios de produção funcionando; por outro lado, 

fruto da luta de trabalhadores e de suas exigências como classe. Equilibrando-se entre essas 
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duas questões, elas seguem dando sua contribuição: sustentar a ordem social por meio da 

conciliação entre as necessidades de acumulação do capital e as necessidades dos 

trabalhadores como classe social, sem, contudo, questionar a estrutura que mantém uma classe 

superior à outra. Ao expor esse dilema, não se trata de desqualificar ou desmerecer a 

importância das políticas sociais, que têm garantido minimamente a sobrevivência de muitas 

pessoas. Mas sim de evidenciar uma limitação inerente à sua constituição, que é estendida a 

sua efetivação e alcance, trazendo indícios explicativos quanto à sua morosidade e 

dificuldades de implantação. 

Vejamos como este dilema se expressa no âmbito do SUS e suas implicações para 

consolidação da Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

 

1.2 A POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA: ALGUNS ENCONTROS COM A SAÚDE 

MENTAL 

 

A noção de saúde como um direito social está prevista na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 como um dos sustentáculos da seguridade social. Inerente à 

condição de cidadão, sua garantia deve ser dada pelo poder público. A ideia de que todos têm 

direito à saúde é central no SUS, que, desde a promulgação da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, representa a materialização da política pública de saúde brasileira. 

Objetivando oferecer acesso integral, universal e gratuito aos serviços de saúde em todo o 

país, suas diretrizes preveem a descentralização, a regionalização, a hierarquização e a 

participação comunitária. Resultado de muita luta e configurado como uma proposta da 

sociedade e não dos governos, o SUS representa uma conquista do povo brasileiro, 

propiciando melhora do acesso à saúde e do perfil epidemiológico da população, embora, 

enquanto sistema de saúde, ainda não tenha consolidado integralmente suas diretrizes. 
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As dificuldades relativas à sua implementação remetem ao contexto de sua criação, 

que, conforme aponta Campos (2006), foi acompanhado da inflexão de regimes socialistas e 

das propostas de políticas sociais, concomitante ao crescimento da política neoliberal. Moura 

(2014) registra que o período que precedeu a implantação da política de saúde foi composto 

por grande aumento da desigualdade social. As informações de Paim (2009) demonstram que, 

à época, a perspectiva no âmbito da saúde pública não era nem um pouco animadora. O que se 

tinha era um sistema de saúde caracterizado como insuficiente, mal distribuído, 

descoordenado, inadequado, insuficiente, ineficaz e, ainda, restrito aos trabalhadores com 

carteira assinada. Foi neste cenário que o movimento social de Reforma Sanitária, formado 

por segmentos populares, estudantes, profissionais da saúde e pesquisadores, passou a ser 

organizado na década de 1970, visando dar outro rumo para a saúde no Brasil, democratizá-la 

e reestruturar todo o sistema de saúde. 

Neste sentido, para Campos e Campos (2000), o SUS é a materialização de uma 

política de saúde imposta ao Estado Brasileiro por meio de lutas e negociações. Para os 

autores, ele constitui um paradoxo na medida em que seu caráter democrático, garantidor de 

direitos se opõe ao avanço da hegemonia neoliberal, que contribui para a redução estatal, 

implicando desmonte das políticas sociais, diminuição de servidores públicos e arrefecimento 

dos direitos sociais. Segundo Paim (2009, p. 65):  

 

A grave crise econômica experimentada pelo país no final da década de 1980 e na 

primeira metade dos anos 1990, bem como a execução de políticas de ajuste 

macroeconômico pelos governos desde então, representaram um ambiente bastante 

adverso para a implantação do SUS, um sistema de saúde de caráter universal e de 

natureza pública. 
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Mendes e Marques (2013) afirmam que os anos de existência do SUS remontam ao 

período de maior influência do capital financeiro, um tipo de expressão do capital que gera 

ainda mais implicações na debilidade de orçamentos para a manutenção de direitos sociais, 

nos quais se inclui o direito universal à saúde. Campos e Campos (2000) chegam a questionar 

como foi possível o desenvolvimento do SUS, em meio a avanços e retrocessos, durante os 

governos dos presidentes Fernando Collor de Mello (1990-1992), Itamar Franco (1992-1995), 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), cujas políticas de governo se opunham à extensão 

dos direitos sociais, rejeitando propostas que visavam expandir a ação estatal ou ampliar o 

número de servidores públicos. 

Neste sentido, o dilema presente na base das políticas sociais, do qual fizemos menção 

anteriormente, repete-se no âmbito da política de saúde. Como aponta Rizzotto (2000), uma 

vez colocados em prática, os direitos à saúde previstos na Constituição Federal, representam 

um entrave para os interesses do capital, configurando uma proposta que vai na direção 

contrária do movimento neoliberal. Segundo a autora, o Banco Mundial, ao se expressar com 

relação à implementação da saúde como direito constitucional e de acesso universal, 

demonstrou preocupação com relação aos desdobramentos que geraria, afirmando que o 

prognóstico sobre o setor de saúde brasileiro não era bom. Sua interpretação parte do 

entendimento de que economias emergentes como o Brasil não devem arcar com o ônus da 

seguridade social. 

A concepção do Banco Mundial era de que o Brasil já gastava demais com serviços 

públicos, embora as pesquisas mostrassem o contrário. Apesar de não negar ou rejeitar de 

forma explícita os princípios do SUS, o que geraria uma série de resistências, acaba-se por 

utilizar brechas, revendo conceituações e interpretações de seus princípios e diretrizes, 

resultando em objetivos diferentes daqueles pensados inicialmente durante sua formulação. 

Nesse contexto, em vez de um direito social, a saúde passa a ser entendida, então, como uma 
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concessão benevolente do Estado, incluída nas recomendações do Banco Mundial, 

especialmente, por dois motivos: a necessidade de se associar ao discurso humanista que visa 

mitigar a pobreza e pelo fato de a saúde se constituir como um importante mercado. Inclusive, 

ao mencionar que não haveria financiamento suficiente para manter o cuidado universal da 

população brasileira, o Banco Mundial sugere outras alternativas que envolvam empresas, 

sindicatos, famílias e grupos comunitários. Tais posicionamentos do Banco Mundial mostram 

a defesa por uma política cuja prioridade é a estabilidade monetária e não os gastos sociais 

(Rizzotto, 2000).  

Em meio a todos esses questionamentos quanto ao direito à saúde em caráter 

universal, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que o instituiu e ficou 

conhecida como constituição cidadã, foi muito criticada e tornou-se, na visão do governo, a 

constituição vilã, seguindo um processo de retirada de financiamento da Seguridade Social 

para ser realocada na economia (Paim, 2013). 

Aliás, a questão do acesso universal, um dos pilares da política de saúde brasileira, 

tem sido questionado e desafiado cotidianamente. Campos et al. (2015) abordam a 

impossibilidade de se efetivar um sistema de saúde universal em uma sociedade excludente. 

Para os autores, num contexto de desmanche das políticas sociais, os trabalhadores, em 

verdadeiro ato de resistência, lutam por dar concretude ao projeto do SUS público e universal. 

Por sua vez, Mendes e Marques (2013) alegam que o governo direciona o gasto público aos 

interesses de apropriação do capital, em detrimento do investimento prioritário para a política 

pública e universal de saúde. 

Em se tratando de financiamento para a saúde pública, fala-se mais em 

subfinanciamento (Paim, 2013; Santos, 2013). Mendes e Marques (2013) demonstram que se 

gasta mais com pagamento de dívida do que com saúde pública no Brasil. Em termos 

numéricos, o país teria direcionado 2,7 vezes mais dinheiro para saldar juros do 
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endividamento público do que para o Ministério da Saúde. Embora a restrição de gastos não 

permaneça somente no campo da saúde, atingindo as outras áreas da seguridade social
17

, 

informações de Santos (2013) mostram que o Brasil figura entre os países que menos recursos 

públicos investem por ano, por habitante e em proporção de PIB. Elucida o autor que, entre as 

consequências do subfinanciamento da saúde, estão as más condições de trabalho geradas por 

meio da contratação de pessoal terceirizado (estima-se que 60% dos funcionários do SUS) ou 

mesmo de celetistas e estatutários, que juntos acumulam dificuldades relativas à falta de 

educação permanente, baixa remuneração, ausência de planos de carreira e de participação na 

gestão. Soma-se a isto a falta de investimento em equipamentos, diagnósticos e terapêuticas, 

que faz com que o SUS compre de instituições privadas cerca de 65% de internações e 92% 

dos serviços de diagnósticos e terapias.  

Os aspectos apontados colocam o SUS defronte de outra questão: apesar do nome, não 

é um sistema único. Tem convivido, por exemplo, com os planos de saúde e dividido boa 

parte de seus parcos investimentos com o setor privado (Paim, 2009). Santos (2013) e 

Campos et al. (2015) se referem a um processo de privatização por fora do SUS que se 

expressa por alguns fatores: a falta de financiamento no setor público; a terceirização dos 

trabalhadores (em vez da contratação direta de pessoal); a compra de serviços no setor 

privado; a entrega da gestão para grupos privados, isto é, a privatização da gestão pública; e, 

ainda, a subvenção e o apoio ao capital privado, por exemplo, por meio de isenções fiscais aos 

planos de saúde, gerando um sistema privado, externo ao SUS e que é pago pelo consumidor 

direta e indiretamente (já que há isenção fiscal), usando o falso argumento de que aliviaria a 

demanda do SUS. 

                                                 
17

 Mendes e Marques (2013) apontam que, em 2013, foram retirados mais de 63 milhões do orçamento 

da seguridade social e utilizados na economia. Paim (2013) mostra que, em 2011, enquanto 0,4 do 

Produto Interno Bruto – PIB foi para o Bolsa Família (na época com mais de 13 milhões de famílias 

cadastradas), 5,72 % foi direcionado para o pagamento de juros.  
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Trata-se, outrossim, da expressão da política neoliberal na saúde, por meio do 

subfinanciamento do setor público, ao lado da criação de mecanismos de subvenção e apoio 

ao capital privado. Este aspecto, inclusive, foi sinalizado na IV CNSM (Brasil, 2010), ao 

defender o caráter público da rede de assistência em saúde mental, constatava-se a dificuldade 

de concretizar o SUS como um sistema de saúde universal e gratuito devido à multiplicação 

das parcerias público-privadas. 

Ao analisar a implementação do SUS, Santos (2013, p. 273) conclui que, apesar das 

normativas instituídas, a real política de Estado para a saúde no Brasil “(...) vem priorizando a 

criação e a expansão do mercado dos planos privados de saúde para os direitos do 

consumidor, e secundarizando a efetivação das diretrizes constitucionais para os direitos 

humanos de cidadania”. No enfrentamento desta tendência, o autor defende a mobilização da 

sociedade e a persistência da Reforma Sanitária como movimento social no sentido de 

persistir e resistir na luta pelos direitos sociais, uma vez que o SUS, “(...) sob o ângulo da real 

política pública de Estado, (...) encontra-se contra hegemônico, ainda engatinhando, com 

exaustão em quase todas as frentes de luta pela implementação das suas diretrizes 

constitucionais” (Santos, 2013, p. 278, grifo do autor).  

Mesmo em meio a tantas dificuldades, muitos avanços foram conquistados, tanto do 

ponto de vista dos serviços quanto das condições de saúde dos brasileiros. São exemplos: a 

diminuição da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida, a redução das doenças 

passíveis de prevenção por imunização e da mortalidade por doenças cardiovasculares, entre 

outros aspectos que comprovam uma melhora nos indicadores do perfil epidemiológico do 

brasileiro. Isso foi possível graças aos avanços no que se refere à oferta de serviços, incluindo 

a expansão do acesso tanto à atenção primária quanto às urgências, a ampliação da assistência 

farmacêutica e o fortalecimento de programas em saúde bucal, saúde mental, ações de 
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vigilância epidemiológica e sanitária, entre tantas outras ações desenvolvidas no contexto do 

SUS (Souza, 2015). 

Na visão de Paim (2013), todos os governos desde a década de 1990 tiveram a sua 

contribuição ao SUS, porém nenhum deles incorporou, de fato, a Reforma Sanitária como 

projeto de governo e nem demonstrou compromisso efetivo quanto à questão da Seguridade 

Social estabelecida na Constituição de 1988. 

Para Campos (2006, p. 137), é um paradoxo implantar uma política de saúde para 

todos em um contexto de ajuste econômico mínimo, ou seja, “(...) o SUS rema contra a maré, 

já que vem sendo implantado em um contexto cultural e político que dificulta a estruturação 

de políticas públicas”.   

Especificamente no que se refere à saúde mental:  

 

(...) a política de Reforma Psiquiátrica e a substituição de hospitais psiquiátricos por 

uma rede de serviços alternativos representaram um confronto aberto com empresários 

donos de hospital e também com as organizações de representação dos médicos 

psiquiatras. Não obstante, observa-se nos últimos anos uma exacerbação de 

movimentos coorporativos, particularmente entre especialidades médicas, tentando 

fazer retroceder programas e arranjos organizacionais do SUS (Campos, 2006, p. 140). 

 

O ato de remar contra a maré e se opor ao modelo hegemônico de cuidado em saúde 

e em saúde mental são pontos de encontro entre o SUS e os princípios da Reforma 

Psiquiátrica, que remontam às suas origens. Abou-Yd (2010) refere-se ao caráter 

revolucionário da Luta Antimanicomial que, ao associar o direito à vida e à saúde, aproxima-

se do SUS, também configurado como um projeto polêmico e recente da sociedade brasileira. 

Para a autora, a defesa do direito à vida, o confronto com interesses, a consideração de que 
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saúde é mais que ausência de doença e o princípio de que todos os homens têm direitos iguais 

são fundamentações que guiam ambas as propostas de reforma. 

A Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica foram movimentos que emergiram em 

um contexto de luta contra a ditadura militar no Brasil, resultante de intensa participação 

social e da mobilização de trabalhadores diretamente envolvidos com a prática ou ligados às 

universidades. Da mesma forma que a preocupação com a saúde não se originou da 

benevolência do Estado, mas sim por intermédio de luta social e de fatores econômicos que 

permitiram certas aberturas, a proposta de fechamento dos hospitais psiquiátricos, conforme 

descreve Alexandre (1999), não foi derivada de razões puramente sanitárias ou humanitárias. 

Os altos custos com a internação prolongada (Barrientos, 1999), o impacto social causado 

pelos transtornos mentais, associado às altas taxas de incapacidade (Desviat, 2011), o 

contexto de opressão e ditadura e o surgimento de espaços políticos para manifestação, 

articulação e reinvindicação (Yasui, 2010) são alguns dos fatores que impulsionaram o 

movimento de Luta Antimanicomial. 

 Delgado (2011) retoma os princípios do SUS afirmando que os mesmos devem ser 

plenamente aplicados no âmbito da Reforma Psiquiátrica. Isso significa que o funcionamento 

da RAPS precisa considerar: a universalidade, como direito de todos ao atendimento; a 

equidade, enquanto ideia de justiça que deve abarcar a todos sem estigma; a descentralização, 

entendendo que o cuidado deve ser feito no território, cada vez mais perto do usuário; a 

integralidade, por meio da oferta de serviços e dispositivos que atendam ao usuário em todas 

as suas necessidades; e, o controle social, como uma forma de proteção à manipulação 

política e à desinformação. 

Aliás, dar continuidade à participação social tem sido um desafio compartilhado pelo 

SUS e pela Reforma Psiquiátrica. Especialmente no caso da saúde mental, Aboud-Yd (2010) 

considera que o diálogo com a sociedade é um traço constitutivo das experiências 
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antimanicomiais brasileiras desde suas origens, que não se desenvolveram no interior dos 

gabinetes dos governantes e nem se constituíram em simples mudanças na distribuição de 

recursos ou por meio de arranjos técnicos. Por esse motivo, a autora alerta que devemos nos 

voltar, novamente, para a sociedade, mesmo após a implantação de algumas propostas 

antimanicomiais, como forma de evitar que a loucura seja reafirmada como uma questão 

somente técnica. 

Gaudêncio, Gaudêncio e Eulálio (2010) abordam a falta de conhecimento da população 

brasileira com relação às legislações em geral e, especialmente no caso da saúde mental, 

consideram que as normativas são pouco divulgadas, dificultando o cenário de aplicação do 

direito da pessoa em sofrimento psíquico. Nesse sentido, a própria OMS recomenda que a saúde 

mental saia da agenda da saúde e vá para a agenda da comunidade: “A abordagem baseada na 

utilização de todos os recursos disponíveis na comunidade tem o atrativo de emancipar o 

indivíduo, a família e a comunidade para incluir a saúde mental na agenda do público, e não na 

dos profissionais” (World Health Organization – WHO, 2001, p. 102). 

Os desafios compartilhados na efetivação do SUS e dos princípios da Reforma 

Psiquiátrica perpassam as questões de financiamento já mencionadas. Gonçalves, Vieira e 

Delgado (2012) afirmam que um dos maiores desafios para a Política Nacional de Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas seria o aumento de investimentos para esta área, diante de um 

contexto em que o próprio orçamento da saúde enfrentava dificuldades
18

.  

A nosso ver, é no interior do SUS que os princípios da Reforma Psiquiátrica se tornam 

concretos, sendo que seus pontos em comum não se restringem às suas origens e aos seus 

                                                 
18

 Os autores avaliaram a evolução dos gastos em saúde mental pelo governo federal entre os anos de 

2001 e 2009 e constataram um aumento de 51,3% dos gastos em saúde mental no período analisado, 

bem como a inversão no montante de recursos direcionados às ações extra-hospitalares, que passou a 

ser maior que os valores enviados aos serviços hospitalares a partir do ano de 2006. Entretanto alertam 

que os gastos da saúde mental corresponderam aproximadamente a 2,5% do orçamento da saúde, um 

percentual aquém do necessário, menor do que é gasto por outros países, por exemplo, da região 

europeia, onde mais de 61% dos países direcionam valores superiores a 5% do orçamento da saúde 

para os programas e ações de saúde mental. 
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desafios. Desta forma, ainda que tenhamos apresentado o SUS sob uma perspectiva que situa 

seus limites como política social, relacionando-o ao papel do Estado e a fatores econômicos, 

entendemos que a luta em prol da Reforma Psiquiátrica está associada à luta por tornar 

concreto e duradouro o SUS, na plenitude de seus princípios e diretrizes. Porque, como 

assegura Desviat (2015), a assistência comunitária em saúde mental só é possível em um 

sistema de saúde universal, equitativo, descentralizado e participativo.   

Como defende Iamamoto (2004, p. 25): “A universalidade no acesso nos programas e 

projetos sociais abertos a todos os cidadãos só é possível no âmbito do Estado. Este ainda que 

seja um Estado de classe, dispõe de uma dimensão pública, que expressa a luta pelos 

interesses da coletividade”. Assim, é no interior do SUS que reside a “utopia ativa”, conforme 

expressão evocada por Yasui (2010, p. 172), em fazer valer uma sociedade sem manicômios. 

 

1.3 ENTRE ASPIRAÇÕES E REGULAMENTAÇÕES: O CUIDADO EM LIBERDADE 

NA LETRA E NA NORMA 

  

No Brasil, como já afirmamos, o aparato legislativo no âmbito da saúde e da saúde 

mental contou com ampla participação popular em suas origens. Como reforça Amarante 

(2015), os aspectos legais não foram derivados do simples desejo de governantes, mas 

resultado da luta por mudar a assistência em saúde mental no Brasil. Segundo o autor, uma 

das maiores formas de expressão e documentação desta luta está registrada nos relatórios das 

Conferências Nacionais de Saúde Mental, realizadas em quatro edições: 1987, 1992, 2001 e 

2010. Estes documentos traduzem os clamores da sociedade referentes ao campo da saúde 

mental, representados por usuários, familiares e trabalhadores. Protagonizam um movimento 

duplo de resistência: de um lado, daqueles setores que tentaram impedir a sua realização 

(Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, Federação Brasileira dos Hospitais – FBH) e, de 
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outro, daqueles que lutaram para que as conferências acontecessem. A cada edição com maior 

participação popular, estabelecendo um diálogo com a construção de políticas oficiais no 

campo da saúde mental, as CNSMs tiveram muitas de suas propostas adotadas no interior das 

políticas de saúde, como veremos mais adiante. Lembramos que as conferências de saúde 

foram estabelecidas pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990), ao 

lado do Conselho de Saúde – com base na Constituição Federal do Brasil de 1988 –, 

instituindo a participação popular na organização do sistema de saúde. 

No que tange ao desenvolvimento normativo no âmbito da saúde mental, Desviat 

(2015) defende sua importância como forma de serem resguardadas algumas conquistas 

obtidas no campo da saúde pública. A falta ou insuficiência do aparato jurídico coloca a 

Reforma Psiquiátrica numa situação muito frágil frente às pressões por ajustes, cortes e 

privatizações de serviços sanitários e sociais. Dallari (2011) assegura que, sem todo o aparato 

legislativo na área da saúde mental, não haveria campo de ação e nem mesmo garantia de 

direito. Ela faz um apelo para que o controle da execução da política de saúde mental já 

estabelecida seja efetivamente realizado por meio da participação popular e pelo poder 

judiciário. 

Pitta (2011) considera que, no âmbito legal, obteve-se o avanço mais significativo da 

Reforma Psiquiátrica brasileira especialmente na década dos anos 2000, incluindo a 

aprovação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Amarante (2015, p. 49-50) pondera que: 

“As portarias do Ministério da Saúde que introduzem e normalizam as novas modalidades e 

procedimentos na assistência em saúde mental representam um avanço significativo, na 

medida em que viabilizam o financiamento destes, sem o qual não há serviços ou ações”. 

Segundo o autor, o movimento de Luta Antimanicomial foi essencial para que a implantação 

das políticas de saúde mental fosse realizada de forma diferente do corriqueiro movimento 

“de cima para baixo”, que ocorre nas políticas em geral. Entretanto, na atualidade, as políticas 
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de Estado não expressam exatamente os mesmos interesses que os do movimento de Luta 

Antimanicomial, e sua apropriação por parte do Estado pode levar a um processo de 

equalização entre os dois que eliminaria as possibilidades de invenção neste campo. Para 

Bezerra Júnior (2011), manter a tensão existente entre os que planejam a Reforma Psiquiátrica 

e os que fazem parte do movimento social é algo positivo, porque reforça a importância da 

continuidade do debate. Como alertam Luzio e Yasui (2010), nos anos 2000, a Reforma 

Psiquiátrica tem passado a sofrer o que a Reforma Sanitária sofreu: distanciamento da luta da 

sociedade civil e institucionalização do movimento. 

Considerando as questões levantadas pelos autores no que tange ao movimento social 

e à aplicação da política de saúde mental, abordaremos alguns aspectos, presentes no âmbito 

da legislação brasileira em saúde mental, que demonstram o acolhimento da Reforma 

Psiquiátrica pela política pública de saúde. E, ainda, propostas contidas nos relatórios das 

Conferências Nacionais de Saúde Mental que sinalizam os clamores da sociedade em prol do 

modelo comunitário de atenção. 

Há diferentes circunstâncias históricas em cada uma das edições das Conferências 

Nacionais de Saúde Mental. A título de exemplo, destacamos que a primeira, efetivada no 

contexto da redemocratização do país após anos de ditadura militar, foi bastante contundente 

e crítica em seu relatório final. Foi realizada, segundo Amarante (2015, p. 26-27): “Num 

clima de claro embate”, em que o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM)
19

 

rejeitou a proposta do Ministério da Saúde para o evento e conduziu a programação, incluindo 

alguns de seus temas no debate, como a necessidade de reorientar o modelo de atenção em 

saúde mental, hegemonicamente hospitalocêntrico até então. As teses propostas nesta 

primeira Conferência prevaleceram em praticamente todos os temas, ficando seu relatório 

                                                 
19

 Movimento múltiplo e plural que emergiu no fim da década de 1970 como um espaço de luta 

institucional e considerado fundamental no processo da reforma psiquiátrica brasileira (Amarante, 

1998).  
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final para a história do movimento de Reforma Psiquiátrica. Tal documento foi além das 

proposições técnicas e apresentou argumentos que vincularam as transformações do setor 

saúde mental à luta pela transformação da sociedade. Dessa forma, “(...) a proposição 

antimanicomial, que vai atravessar os passos de boa parte das práticas da Reforma 

Psiquiátrica, até os dias de hoje, já se apresenta aí bem clara e plenamente afirmada” (Costa-

Rosa, Luzio & Yasui, 2001, p. 15).  

Tal proposição tem como ponto de partida a negação do manicômio como lócus 

terapêutico que, desde a I CNSM, esteve presente como crítica contundente aos hospitais 

psiquiátricos, propondo sua extinção: 

 

A partir desta Conferência, o setor público não credenciará nem instalará novos leitos 

psiquiátricos em unidades psiquiátricas hospitalares tradicionais, reduzindo, 

progressivamente, os leitos existentes nesse último tipo de serviço e substituindo-os 

por leitos psiquiátricos em hospitais gerais públicos ou por serviços inovadores 

alternativos à internação psiquiátrica. (...). Será proibida a construção de novos 

hospitais psiquiátricos tradicionais (Brasil, 1987, p. 18). 

 

Essas aspirações não foram imediatamente incorporadas nas políticas de saúde mental 

e, talvez, algumas ainda careçam de efetivação, entretanto, indicaram uma direção e fizeram 

com que alguns aspectos fossem paulatinamente expressos por meio de regulamentações no 

âmbito da saúde. Na primeira CNSM, não havia ainda qualquer serviço regulamentado e nem 

mesmo o SUS, que seria implantado a partir da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, após 

intensa mobilização social. Dessa forma, enquanto, em 1987, o apelo era pela criação dos 

serviços substitutivos em saúde mental, em 1992, na segunda CNSM, amplia-se para que as 

regulamentações, até então conquistadas, sejam efetivadas, incluindo a Lei do SUS, ou 
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mesmo Portarias específicas da saúde mental, como a Portaria nº 189, de 19 de novembro de 

1991, e a Portaria nº 224, de 29 de janeiro de 1992. 

Aliás, a Portaria nº 189, de 19 de novembro de 1991, que aborda o cadastro de 

procedimentos em forma de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) no SUS, passou a 

incorporar os trabalhos dos CAPS, de oficinas e grupos. Até então, somente procedimentos 

hospitalares eram cadastrados e financiados. Por isso, a Portaria foi considerada inovadora na 

medida em que possibilitou, segundo Amarante (2015, p. 34): “(...) viabilizar a possibilidade 

efetiva de financiamento de estruturas não manicomiais, o que, embora fosse um princípio 

existente desde os primeiros momentos do MTSM, ainda não tinha sua viabilidade 

concretizada”. 

Da mesma forma, a Portaria nº 224, de 29 de janeiro de 1992, ampliou esses aspectos, 

estabelecendo diretrizes e normas para o atendimento em ambulatórios e CAPS. Tal 

regulamentação teve “(...) o importante papel de ser o documento de orientação e referência, 

nos sistemas locais de saúde, de implantação dos novos serviços substitutivos” (Luzio & 

Yasui, 2010, p. 19). Para os autores, por um lado, ela se constituiu em um passo fundamental, 

que possibilitou dar legalidade e legitimidade às experiências que estavam acontecendo no 

país. Por outro lado, não foram previstas mudanças no modelo ou na forma de atendimento, 

desse modo, muitos serviços continuaram fazendo seu trabalho de forma ambulatorial, a 

despeito de seu cadastro como Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS) ou CAPS. Além 

disso, apesar da ampliação nas ofertas de tratamento, os serviços foram cadastrados de acordo 

com a produção de procedimentos e não como serviço ou unidade, preservando o lugar central 

da produtividade nas ações em saúde mental. 

Ainda assim, outra potencialidade da Portaria nº 224, de 29 de janeiro de 1992 é 

apontada por Luzio e Yasui (2010, p. 19): 
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Embora contivesse limitações, a Portaria 224/92, junto com outras portarias publicadas 

nos anos subsequentes, que estabeleciam diferentes remunerações das autorizações de 

internação hospitalar do SUS (AIH-SUS), de acordo com uma classificação em termos 

de adequação às exigências mínimas de funcionamento, foi um instrumento de 

fiscalização dos hospitais psiquiátricos, levando ao descredenciamento de centenas de 

leitos e de hospitais pelo País. 

 

Nesta mesma linha, Amarante (2015, p. 34) defende que tal Portaria: “(...) ao 

estabelecer condições de funcionamento dos serviços de saúde mental (e manicomiais), dava 

início a um processo de fechamento de serviços hospitalares absolutamente precários e 

„qualificava‟ os existentes”. Sua ampliação, ao lado de adequações em outras 

regulamentações, foi solicitada durante a II CNSM, na ocasião, já existiam novos serviços em 

funcionamento, dispositivos institucionais que permitiam sua ampliação e a fiscalização 

concreta de hospitais psiquiátricos, bem como leis em tramitação e associações de usuários. 

Assim, o relatório final da Conferência de 1992 “(...) não foi tão contundente na crítica ao 

modelo econômico nem ao momento político que se estava vivendo. Embora aquelas questões 

estivessem como pano de fundo, o relatório era muito mais extenso e específico nas questões 

da saúde mental” (Costa-Rosa et al., 2001, p. 16). 

Sobre a II CNSM, Pitta (2011) destaca que 20% dos delegados eram usuários e 

familiares e que seu relatório foi adotado como diretriz para a política oficial. Desse modo, 

Luzio e Yasui (2010) asseveram que muitas das propostas da II Conferência foram 

concretizadas em portarias ministeriais. Para Amarante (2015, p. 35), “(...) a 2ª Conferência 

foi o momento estratégico de inclusão na Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras 

Drogas, dos princípios básicos da Reforma Psiquiátrica tal como definida anteriormente”. 
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A preocupação com a desativação de leitos psiquiátricos, ao lado do anseio por 

assegurar serviços extra-hospitalares, bem como criar mecanismos que proibissem o uso de 

práticas violentas e regulamentar a internação involuntária são aspectos que também 

estiveram presentes no Relatório Final da II CNSM (Brasil, 1992). 

Aliás, a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos de 

assistência estavam previstas no Projeto de Lei nº 3.657 (Brasil, 1989), que deu origem à Lei 

nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Entretanto, após doze anos em tramitação, ele não foi 

aprovado em sua totalidade. Para Amarante (2015), algumas questões fundamentais não 

foram contempladas: o fim da relação entre doença mental e periculosidade; a extinção do 

hospital psiquiátrico e, o fim da responsabilidade exclusiva do médico e não da equipe na 

emissão de laudos para internação psiquiátrica compulsória. Da mesma forma, Luzio e Yasui 

(2010, p. 21-22) apresentam críticas quanto às diferenças entre o projeto de lei original e sua 

aprovação final: “Transformada em um texto tímido, a lei aprovada mantém a estrutura 

existente, regulando as internações psiquiátricas, e apenas acena para uma proposta de 

mudança do modelo assistencial”. 

Por outro lado, Amarante (2007) argumenta que, apesar das limitações, a Lei, 

finalmente aprovada, configurou um avanço para o modelo assistencial, além de revogar a 

legislação em vigor que era de 1934. Outro avanço seria a necessidade de comunicar o 

Ministério Público Estadual quando das internações involuntárias. Conhecida como a Lei da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, para Pitta (2011, p. 

4587): “(...) foi o ponto culminante de um processo de normatização da assistência que vinha 

sendo implementada com o desenho da Reforma através das portarias ministeriais e da 

indução financeira para tal fim”.  

Entre potencialidades e limitações, a aprovação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 

2001, contribuiu para que a III CNSM fosse realizada num clima de efervescência e 
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otimismo, na qual estiveram presentes proposições que reafirmavam o caráter antimanicomial 

da Reforma Psiquiátrica brasileira. Ampliando ainda mais a participação social em relação às 

conferências anteriores, em sua terceira edição, a CNSM, por meio das propostas aprovadas, 

reafirmou a tentativa de elaborar um modelo de atenção em saúde mental que fosse humano, 

de qualidade e com participação social, assim como garantir que os princípios do SUS fossem 

devidamente seguidos, que a integração com outras políticas fosse favorecida e que a rede de 

cuidados pública e substitutiva fosse efetivamente criada e implementada. A negação do 

hospital psiquiátrico como lugar de cuidado às pessoas em sofrimento psíquico foi mais uma 

vez enfatizada, sobretudo por meio de propostas que indicavam a necessidade de realocar as 

verbas de tais instituições para os serviços substitutos e o fechamento total dos leitos 

manicomiais. Como exprimem os trechos a seguir: 

 

Garantir que, até 2004, sejam extintos todos os leitos em hospitais psiquiátricos no 

Brasil, consolidando o projeto de uma „Sociedade sem Manicômios‟, com a 

estruturação de uma rede substitutiva de atenção integral à saúde do usuário de saúde 

mental e com o desenvolvimento de uma estratégia de ampla discussão sobre a 

inclusão da loucura na sociedade. Os gestores de saúde municipais, estaduais e federal 

devem construir uma agenda que viabilize o alcance desta meta.  

 

Exigir agilidade no processo de extinção dos hospitais psiquiátricos que consomem, 

atualmente, 88% dos recursos do SUS destinados para a atenção em saúde mental 

(Brasil, 2002, p. 26). 

 

Apesar da radicalidade no que se refere ao fechamento completo dos manicômios não 

ter sido incorporada à Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, o Brasil passou por uma redução 
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significativa de leitos. Segundo o informativo do Ministério da Saúde (Brasil, 2015), o 

número de leitos psiquiátricos passou a ser de 25.988 em 2015, em detrimento dos 98 mil 

leitos na década de 1980, mencionados por Pitta (2011). Além disso, os recursos investidos 

em ações comunitárias passaram de 24,74% em 2002 para 79,39% em 2015 (Brasil, 2015).  

Associadas à Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, outras regulamentações 

contribuíram para a efetivação do processo. A título de exemplos, podemos citar a Portaria nº 

147, de 25 de agosto de 1994, na qual há referência quanto à preparação para alta hospitalar e, 

ainda que de forma restrita, aos encaminhamentos para continuidade do tratamento em outra 

unidade de saúde, externo ao ambiente hospitalar. Em consonância, a Portaria nº 799, de 19 

de julho de 2000, que aborda o Programa Permanente de Organização e Acompanhamento 

das Ações Assistenciais em Saúde Mental, contém a atribuição de avaliar os hospitais 

psiquiátricos e propor alternativas assistenciais. E, a Portaria nº 251, de 31 de janeiro de 2002, 

que se refere ao Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar (PNASH), define 

alguns critérios para que os hospitais psiquiátricos se mantenham cadastrados no SUS, assim 

como sinaliza que a porta de entrada do serviço hospitalar pudesse ser controlada, de algum 

modo, pelo serviço territorial de referência. 

Privilegiando a participação popular e democrática e logo após a aprovação da Lei nº 

10.216, de 6 de abril de 2001, a III Conferência Nacional de Saúde Mental permitiu ratificar e 

criticar os elementos da Lei, definindo os objetivos da Reforma Psiquiátrica como: “(...) 

enfrentamento do estigma; reorientação do modelo assistencial com garantia de equidade de 

acesso; direitos e cidadania com prioridade para a formulação de políticas que fomentem a 

autonomia dos sujeitos; expansão do financiamento e controle social” (Pitta, 2011, p. 4587). 

Dessa forma, o relatório da III CNSM constituiu-se em um registro fundamental dos 

processos de mudanças ocorridos no país, ao expressar, de forma incontestável, o respeito às 

diferenças, aos direitos de cidadania e, acima de tudo, à liberdade. O documento final 



75 

 

 

 

sinalizou, em forma de alerta, que, apesar dos avanços obtidos, o modelo asilar permanecia 

hegemônico em termos de recursos e de capacidade instalada, de modo que continuava 

produzindo relações excludentes mediante o sofrimento psíquico dos usuários (Brasil, 2002). 

Luzio e Yasui (2010) consideram que o relatório final desta Conferência é extenso e 

contempla questões importantes e polêmicas. Para os autores, figura entre seus 

desdobramentos a promulgação da Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, que 

estabeleceu normas para o funcionamento dos CAPS, permitindo maior organização dos 

serviços assistenciais em saúde mental. A designação NAPS deixou de ser utilizada e os 

CAPS foram subdivididos em tipos; o financiamento tornou-se extra-teto, o que é considerado 

um avanço, porém permaneceu associado à produtividade: 

 

(...) ao remunerar atos vinculados a um determinado diagnóstico psiquiátrico de um 

indivíduo, ignorando toda uma série de ações realizadas no âmbito do território, 

previstas na Portaria 336/02, tais como a supervisão de unidades hospitalares, o apoio 

matricial a equipes da Atenção Básica, a articulação com outros setores e segmentos 

sociais, etc. Continua-se a financiar a doença e não a promoção da saúde (Luzio & 

Yasui, 2010. p. 22). 

 

Esta realidade só seria alterada em 2012 após a publicação da Portaria nº 3.089, de 23 

de dezembro de 2011, que trata do financiamento dos CAPS e institui o repasse fixo de 

recursos para tais serviços. Esta portaria pode ser considerada a concretização de propostas 

debatidas na IV CNSM, quando foi requerido que se definisse e se regulamentasse uma nova 

forma de custeio dos CAPS, por meio de um teto fixo e não mais pagando por procedimentos.  

De modo geral, o modelo assistencial e sua adoção pelas políticas de saúde foram 

questões amplamente abordadas na IV CNSM. O seu relatório final enfatiza que: “(...) as 
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conferências de saúde mental reafirmaram-se como dispositivo de contribuição ao debate, 

crítica e formulação dessa política pública, integrando-se à luta para o fortalecimento do 

controle social e a consolidação do SUS” (Brasil, 2010, p. 9). Após intensa luta, 

contemplando a Marcha dos usuários no ano anterior à sua realização, em um cenário que 

desencorajava a realização de conferências temáticas no âmbito da saúde, uma Conferência de 

Saúde Mental foi realizada pela primeira vez de forma intersetorial. Envolta em um clima de 

conflito e tensão, com uma organização complexa e difícil, o relatório da IV Conferência 

reafirmou, de forma indelével, os princípios mais gerais da Reforma Psiquiátrica brasileira: 

superação do modelo asilar, construção da rede substitutiva diversificada e garantia dos 

direitos de cidadania das pessoas com transtorno mental e de seus familiares.  

Já com uma rede de serviços instalada, o seu caráter intersetorial traduz a clara 

mensagem de que, entre os anseios da Reforma Psiquiátrica, não se apresenta apenas a 

reforma do modelo assistencial por meio da implantação de novos serviços. Inclui também a 

defesa de que os usuários não se mantenham fechados nos muros dos CAPS, sua inclusão 

pelo trabalho, por projetos de geração de renda, controle social, maior integração entre os 

elementos que compõem a seguridade social, maior intersecção entre saúde mental e 

assistência social, cultura, grupos de defesa de direitos, divulgação, informação, entre tantas 

outras propostas desenvolvidas nas mais de duzentas páginas de seu relatório final. 

Estes aspectos, na visão de Luzio e Yasui (2010), têm sido incorporados à política de 

saúde, cuja ampliação inclui a preocupação em qualificar as equipes e reduzir leitos em 

hospitais psiquiátricos, bem como em indicar ações que transcendam o âmbito da saúde, 

mostrando cada vez mais a complexidade da Reforma Psiquiátrica. Por outro lado, certas 

ambiguidades no texto legislativo abrem brechas para que sejam implementadas ações que 

vão na direção contrária das aspirações da Reforma Psiquiátrica. É assim que, mesmo diante 

de propostas concretas e de um direcionamento normativo, o processo de extinção dos leitos 
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manicomiais enfrenta alguns retrocessos. São exemplos, as situações descritas na 

apresentação deste estudo, nas quais relatamos a implantação de mais de uma centena de 

novos leitos para adolescentes em hospitais psiquiátricos do Paraná, além do 

superfinanciamento dos leitos em instituições psiquiátricas nesse estado.  

Estas questões mostram que foram ignoradas as aspirações no que se refere à negação 

do manicômio como lócus terapêutico, tais como as propostas a seguir, cujo conteúdo, já 

abordado em outras edições das conferências, foi, mais uma vez, claramente expresso: 

 

Intensificar a política de saúde mental no país, promovendo, em parceria com estados 

e municípios, o fechamento de leitos e hospitais psiquiátricos, na medida da 

implantação dos serviços substitutivos, garantindo também a assistência à família, para 

viabilizar a realocação dos recursos financeiros e humanos para a rede de atenção 

psicossocial substitutiva. 

 

Não abrir novos hospitais psiquiátricos públicos ou privados, nem ampliar leitos nos já 

existentes.  

 

Extinguir a utilização dos leitos conveniados em hospitais e clínicas psiquiátricas, com 

a total responsabilização do Estado na gestão e financiamento da assistência em Saúde 

Mental (Brasil, 2010, p. 58-59). 

 

Destacamos que, ao recusar o hospital psiquiátrico como lócus terapêutico, são 

propostos serviços que possam lhe substituir, não se segando a necessidade de internação em 

situações de crise. Tal como qualquer outra doença, o internamento pode ser requerido em um 

momento de agravo, quando outras alternativas terapêuticas não forem suficientes, conquanto 
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seja feito por menor tempo possível e pelos meios menos invasivos, conforme previsto na Lei nº 

10.216, de 6 de abril de 2001. Nesses casos, estão previstos os leitos em hospitais gerais e 

CAPS III, que podem acolher e prestar o cuidado adequado aos usuários em momentos de crise. 

Em termos jurídicos, os leitos em hospitais gerais foram regulamentados por meio da 

Portaria nº 148, de 31 de janeiro de 2012, que definiu normas para o funcionamento e 

habilitação de hospitais para atender à saúde mental, objetivando a ampliação de opções de 

internamento fora dos manicômios, por meio de financiamento favorável e regras específicas, 

sendo uma delas relacionada às curtas internações. Desse modo, o pagamento das diárias é 

equivalente a um valor x nos primeiros sete dias, caindo pela metade entre o oitavo e 15º dia e 

chegando ao equivalente a uma diária em qualquer hospital psiquiátrico após o 16º dia. Ainda 

assim, o número de leitos implantados é considerado insuficiente e se constitui em uma das 

barreiras para a efetivação do modelo de base comunitária (Borges, 2012).  

Mari (2011) adverte que não existe sistema de saúde mental que dispense leitos para 

episódios críticos e sugere que quanto mais eficiente e abrangente for a rede comunitária em 

atender às necessidades de seus usuários e familiares, menor será a necessidade de admissão 

hospitalar. Como afirma Delgado (2011, p. 4705): “(...) a internação é parte do tratamento, 

mas não seu sinônimo”. 

As discussões efetuadas nos permitem afirmar que a negação do hospital psiquiátrico 

como lugar de tratamento se apresenta como uma marca fundamental da Reforma Psiquiátrica 

brasileira presente nas Conferências Nacionais de Saúde Mental, assim como a defesa em prol 

da implementação de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. Atualmente, esses 

serviços estão organizados na chamada Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela 

Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, composta pelos elementos explicitados a 

seguir, cuja cobertura é mencionada com base no Boletim Saúde Mental em Dados do 

Ministério da Saúde (Brasil, 2015): 
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 Atenção Básica em Saúde: inclui os atendimentos territorializados ofertados pelos 

seguintes serviços: 

o Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

o Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), com 39.228 equipes cadastradas no 

Ministério da Saúde. 

o Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), totalizando 3.898 equipes em 

atividade. 

o Consultório de Rua, com 111 equipes em funcionamento. 

o Centros de Convivência.  

 Atenção Psicossocial Estratégica: caracterizada pelos pontos de atenção denominados 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), distribuídos de acordo com critérios populacionais 

e demandas específicas, que somam 2.209 unidades em todo o país, o que corresponde a uma 

cobertura de 0,86 para cada 100 mil habitantes. Conquanto haja diferenças grandes em termos 

de cobertura nas diferentes regiões do país, o índice superior a 0,70 é considerado “muito 

bom” para esse tipo de serviço. 

 Atenção Psicossocial de caráter transitório, formada por: 

o Unidades de Acolhimento, tendo sido cadastradas 34 unidades no país. 

o Comunidades Terapêuticas, inseridas de modo polêmico na Rede de Atenção 

Psicossocial, visto que, como afirma Ramos (2012), trata-se de um serviço que se 

utiliza do isolamento como prática terapêutica e não leva em consideração a máxima 

do estado laico em suas intervenções.  

 Estratégias de desinstitucionalização:  

o Serviços Residenciais Terapêuticos, casas localizadas na comunidade que abrigam 

pessoas egressas de longas internações psiquiátricas, que reúnem 2.031 pessoas em 

289 residências. 
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o Programa de Volta para Casa, que institui um benefício financeiro para pessoas com 

histórico de longas internações psiquiátricas, totalizando 4.349 beneficiários. 

 Atenção Hospitalar:  

o Leitos em hospitais gerais que somam 888 no país, distribuídos em 187 hospitais. 

o 25.988 leitos distribuídos em 167 hospitais psiquiátricos. 

 Reabilitação Psicossocial: formada pelas 1008 iniciativas de inclusão pelo trabalho, 

geração de renda e empreendimentos solidários. 

Segundo Rosa (2016), a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, representa um 

passo adiante para o reconhecimento e organização da RAPS. Por outro lado, Valadares 

(2013) afirma que, apesar de incentivar a ampliação da assistência extra-hospitalar aos 

usuários de álcool de outras drogas, tal Portaria autorizou que as comunidades terapêuticas 

passassem a receber recursos públicos, trazendo à tona questões já superadas pelo movimento 

Antimanicomial. De acordo com a autora: 

 

Essa discussão é extremamente relevante, pois aborda principalmente dois pontos 

essenciais deste debate: a questão do cuidado aos usuários de drogas ilícitas e da 

garantia de seus direitos; e a força política do movimento antirreforma que, sob a 

parceria perversa entre mídia, algumas instituições acadêmicas, indústria farmacêutica 

e entidades médicas vêm intensificando o discurso de demonização das drogas, que 

possibilita práticas de isolamento e repressão militar ou médico-jurídica (Valadares, 

2013, p. 574). 

 

Assim, a regulamentação da RAPS por meio desta Portaria é mais uma demonstração 

de que a Reforma Psiquiátrica caminha entre avanços e impedimentos. Ao mesmo tempo em 

que se organiza legalmente uma rede de serviços para o cuidado em liberdade, autoriza-se o 
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financiamento de instituições que não se coadunam com este princípio. Além disso, como 

adverte Amarante (2015), a Reforma Psiquiátrica não se reduz à reforma de serviços, mas 

traduz-se como um processo social complexo cujas especificidades, em parte, tentaremos 

delinear, valendo-nos do objetivo proposto e do caminho metodológico trilhado.  

O acolhimento e a normalização de princípios da Reforma Psiquiátrica no interior das 

políticas de saúde, apesar de indicarem que o cuidado em liberdade está contido em um 

extenso aparato legislativo, não garantem sua efetividade, nem mesmo sua unanimidade. Pelo 

contrário, por vezes aparecem envoltos por contradições e brechas que dão espaço para que 

alguns retrocessos se instalem. Decorre daí a importância em estar vigilante, mantendo a 

participação social e a Luta Antimanicomial, para fazer valer, em cada ação e em cada 

contexto, a efetivação do ideal de uma sociedade sem manicômios. 

Assim, para além das questões que despontam de forma paradoxal no âmbito da 

dimensão jurídico-política, a consolidação da Reforma Psiquiátrica é cercada de fatores que se 

expressam no cotidiano da assistência prestada às pessoas em sofrimento psíquico. Um 

recorte desses fatores será feito neste estudo, para discutir questões relativas ao cuidado 

oferecido na RAPS, tendo como ponto de partida casos de alta do CAPS de um pequeno 

município do interior do Paraná, como veremos adiante. 
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Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, 

é só fazer outras maiores perguntas. 

 (Rosa, 1994, p. 588). 
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2 SITUANDO A PESQUISA 

 

2.1 LOCAL 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de dados coletados em um CAPS, um serviço 

de saúde mental que, segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2004), foi criado para substituir 

as internações em hospitais psiquiátricos e direcionado a pessoas em sofrimento psíquico, cuja 

severidade e/ou persistência exija um cuidado intensivo, diário, aberto e comunitário. Seu 

objetivo é “(...) oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o 

acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários” (Brasil, 

2004, p. 13). 

A primeira unidade de CAPS foi, oficialmente, inaugurada em 1986 na cidade de São 

Paulo. Conforme Yasui (1989), a proposta era oferecer um serviço de saúde mental para 

usuários com transtornos mentais graves, necessitando de atenção intensiva e diversificada, 

que, por diversos motivos, acabavam recebendo uma assistência restrita à hospitalização. 

Incluído oficialmente na Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, a 

princípio por intermédio da Portaria nº 224, de 29 de janeiro de 1992, em seguida, com 

reformulações, pela Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 e, finalmente, regulamentado 

pela Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, os CAPS passaram a ser organizados em 

diferentes modalidades de acordo com o público-alvo e critérios populacionais, os quais vão 

ditar o tamanho da equipe e da população adstrita. Orientados por esta organização, temos os 

CAPS I, II, III, voltados ao atendimento de usuários com transtornos mentais e/ou problemas 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas, bem como os CAPS direcionados a populações 

específicas, qual seja as unidades que acolhem a demanda infanto-juvenil e aquelas 
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direcionadas a lidar exclusivamente com os problemas relacionados ao uso de álcool, crack e 

outras drogas, como sistematizado nos apêndices 1 e 2. 

Mais de trinta anos após a inauguração do primeiro CAPS, de algumas 

regulamentações específicas para seu funcionamento, acima de 2.200 unidades implantadas e 

inúmeros estudos realizados, é um desafio cada vez maior abordar a temática do CAPS. Seja 

pela especificidade do fenômeno com que lida, pela complexidade em fazer parte da rede de 

atenção psicossocial ou pelo fato de ir acompanhando e se adaptando às mudanças geradas 

pelo próprio processo de Reforma Psiquiátrica e pelas alterações na Política Nacional de 

Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. 

O cuidado realizado no CAPS não é feito de forma isolada, antes deve ser 

compartilhado com os outros serviços de saúde mental que compõem a Rede de Atenção 

Psicossocial, definida pela Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, cujos elementos 

foram abordados no capítulo anterior e cuja materialização no município onde realizamos a 

coleta de dados será descrita a seguir. 

 

2.1.1 Especificidades da RAPS do município de Marialva-PR 

 

A discussão proposta neste estudo voltou-se para um levantamento realizado em 

prontuários de usuários de um CAPS tipo I instalado no município de Marialva-PR. 

Consideramos que qualquer CAPS do Brasil poderia ser tomado como ponto de partida para 

as discussões aqui propostas, que não se restringem a este serviço ou a este município, 

encontrando ressonâncias nas produções de outros autores aqui citados. Assim, a escolha 

deste CAPS, especificamente, se deu pela proximidade geográfica em relação à pesquisadora 

e pelo fato de a mesma ter feito parte da equipe deste CAPS entre os anos de 2011 a 2014, e 

muitos dos questionamentos que levaram a esta tese são originários dessa experiência. 
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O município de Marialva-PR, localizado ao norte do estado do Paraná, distante mais 

de 400 km da capital, teve sua população estimada, para 2017, em 34.955 habitantes. 

Conhecido como a “capital da uva fina”, a ocupação da população é classificada, 

sobremaneira, no âmbito da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 

seguida por outras atividades econômicas, como: indústria de transformação, comércio 

(incluindo reparação de veículos automotores e motocicletas) e o setor de construção (Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, 2017).  

 

 

Figura 3: Mapa do Paraná – em destaque a cidade de Marialva. 

 Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES (2017). 

 

Na ocasião do levantamento de dados, realizado entre os meses de abril e julho de 

2016, a Rede de Atenção Psicossocial do município de Marialva-PR era composta por oito 

equipes da Estratégia Saúde da Família, sendo uma delas itinerante nos distritos da zona rural. 

Segundo informações do Departamento de Atenção Básica (Brasil, 2016a), o conjunto dessas 

equipes representava uma cobertura de 80,26% da população do município. Embora já 
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comportasse um NASF, conforme Portaria nº 3.124
20

, de 28 de dezembro de 2012, o 

município ainda não contava com este recurso durante o período em que fizemos a coleta de 

dados. Havia um serviço de saúde mental ambulatorial que funcionava centralizado e contava 

com quatro profissionais de psicologia e um profissional de psiquiatria que atendiam até 

então, na maior parte do tempo, de forma individualizada e ambulatorial. Embora não seja 

foco deste estudo, importante registar que, no ano seguinte, foi feita a descentralização do 

serviço de Psicologia, por meio do direcionamento dos profissionais e da demanda às UBS, 

promovendo-se uma reorganização do modo de funcionamento, objetivando efetuá-lo nos 

moldes da clínica ampliada e em conjunto com as equipes da ESF. 

Casos de urgência e emergência do município eram acolhidos no Pronto Atendimento 

e tinham como referência a Emergência Psiquiátrica do Hospital Municipal do município polo 

da região, composta por 26 leitos para o atendimento de uma população de aproximadamente 

um milhão e trezentos mil habitantes
21

. A pouca quantidade de leitos, em detrimento do 

número de casos para lá encaminhados, fazia com que muitos pacientes fossem direcionados 

do Serviço de Emergência para um hospital psiquiátrico conveniado ao SUS, instalado na 

cidade polo da região, com 240 leitos em funcionamento.  

O CAPS I, implantado em municípios com população acima de 20 mil habitantes, 

compunha a RAPS de Marialva-PR, sendo direcionado ao atendimento de pessoas com 

sofrimento psíquico grave e persistente e com problemas derivados do uso e abuso de álcool, 

                                                 
20

 Esta Portaria é responsável por redefinir os parâmetros para implantação do NASF. Dentre outras 

questões, estabelece que o NASF I pode ser referência para um número de 5 a 9 equipes de ESF, como 

é o caso do município em questão. 

 
21

 Após o estabelecimento da Central Reguladora de Leitos no âmbito da saúde mental (Paraná, 2014) 

já referenciada na apresentação deste estudo, a Regional de Saúde na qual o município de Marialva-PR 

está vinculado definiu um novo fluxo de atendimento às urgências e emergências psiquiátricas, por 

meio da Deliberação nº 10, de 13 de outubro de 2016. Dessa forma, os leitos da Emergência 

Psiquiátrica do Hospital Municipal de Maringá-PR ficaram restritos a apenas dois municípios, 

enquanto que os casos de urgência provenientes do município de Marialva-PR foram submetidos aos 

leitos disponíveis na Central Reguladora de Leitos do estado do Paraná, situados em Hospitais 

Psiquiátricos de todo o estado. 
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crack e outras drogas, de todas as faixas etárias. Esse dispositivo de atenção em saúde mental 

iniciou seus trabalhos em 2004, atendendo a pessoas em sofrimento psíquico grave, sobretudo 

egressos de internações psiquiátricas. Em 2005, foi habilitado, pela Portaria nº 384, de 05 de 

julho de 2005, para atender a usuários de álcool, crack e outras drogas, passando a ser feito de 

forma mais sistematizada a partir de 2011. 

A equipe que compunha o serviço na ocasião deste levantamento era de 14 

profissionais, sendo duas psicólogas, uma assistente social, um médico psiquiatra, uma 

enfermeira – que exercia a função de coordenadora –, uma auxiliar de enfermagem, uma 

pedagoga, três monitoras de artesanato, uma auxiliar administrativa, duas auxiliares de 

serviços gerais e um músico.  

A rotina deste CAPS incluía, diariamente, oficinas de artesanato, alongamento, lanche, 

oficina de jogos e karaokê. Durante a semana, outras atividades, como grupos socioeducativos 

e psicoterapêuticos, cozinha terapêutica e coral, eram inseridas na rotina fixa e aconteciam 

uma ou duas vezes por semana, conforme estabelecido previamente. Eram desenvolvidas 

outras atividades, como passeios e assembleias, as quais faziam parte da programação anual 

do serviço. Uma tarde por semana era reservada para a reunião da equipe, com duração de 

quatro horas e ainda uma manhã e uma tarde por semana, durante o ano de 2016, eram 

direcionadas para o preparo dos profissionais para atender às crianças e adolescentes, público 

que ainda não era contemplado neste serviço durante o período de realização da pesquisa. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realizar a pesquisa nos prontuários do CAPS, este estudo contou com a 

autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva-PR (anexo 2) e com a aprovação 

do Comitê de Ética (anexo 3). Comprometida com os aspectos éticos de pesquisas com seres 
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humanos, foi devidamente cadastrada na Plataforma Brasil e aprovada tendo como referência 

o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE 50887015.0.0000.5482.  

A realização do levantamento de dados teve início por meio de pesquisa em um 

caderno de registros do CAPS, onde constavam discriminados, mensalmente, os acolhimentos 

de novos casos, os encaminhamentos para internação hospitalar, bem como as evasões e altas 

do serviço de saúde mental.  

Detivemo-nos na questão da alta do CAPS, porque, como afirma Pinheiro (2009), por 

meio de seu estudo é possível construir uma análise da Reforma Psiquiátrica e do cuidado em 

liberdade às pessoas em sofrimento psíquico grave. Na visão de Pelizzaro (2006), a alta está 

relacionada ao desligamento ou desvinculamento do usuário do CAPS e pode se constituir em 

sinônimo de que os objetivos almejados pelo serviço foram alcançados, correspondendo à 

etapa final do tratamento. 

Neste estudo, a realização do levantamento de dados foi iniciada pelos registros das 

altas como desligamento formal do CAPS, anotadas em prontuário pelos profissionais que lá 

trabalham. Estabelecido este ponto de partida como um parâmetro para a realização da coleta 

de dados, sua ampliação foi necessária no momento da realização das análises, quando 

observamos que a alta estava conectada a uma série de procedimentos que incorporavam a 

avaliação de diversas questões, que envolviam a produção de vida do sujeito em sofrimento, e 

não só a sua doença, como definem as aspirações da Reforma Psiquiátrica. Direcionar o olhar 

a tais questões nos permitiu tecer reflexões sobre a realização do cuidado em saúde mental. 

Valendo-nos do caderno de registros já mencionado, atentamos, então, para as 

informações referentes às altas de cada mês e obtivemos uma lista de 73 prontuários de 

pessoas que a haviam recebido durante o ano de 2015. A importância dos prontuários para o 

médico, o ensino, o serviço público e para a pesquisa é assegurada por Reis et al. (2009) com 

base em resoluções do Conselho Regional de Medicina. Os autores defendem que nem sempre 
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os prontuários foram instrumentos reconhecidos no campo da saúde mental, entretanto, hoje, 

constituem-se como essenciais para o acompanhamento e intervenção nessa área. 

Complementando as afirmações de tais autores, Zaniani (2014) explica que os prontuários podem 

ser ferramentas importantes para o conhecimento da realidade e da organização das políticas de 

saúde mental, já que, mais do que histórias individuais, podem evidenciar como tem se 

concretizado o cuidado àqueles que sofrem psiquicamente. 

Após a leitura dos 73 prontuários, 41 foram selecionados para compor os dados desta 

pesquisa. Os demais foram excluídos pelos seguintes motivos: 

- Dezenove prontuários se constituíam em fichas de acolhimento. Isto significava que o 

usuário deu entrada no serviço, passou por uma ou algumas escutas, porém seu caso não 

permaneceu em atendimento. Embora tais prontuários estivessem categorizados pelos 

profissionais como “alta”, entendemos que estes casos não chegaram a constituir alta pós-

acompanhamento, mas se referiam a situações que não foram configuradas como demanda 

para o CAPS naquele momento. Dessa forma, não continham elementos suficientes para 

aprofundar a reflexão que propomos neste estudo, já que os registros indicavam apenas uma 

passagem pontual do usuário pelo serviço. É um achado que sugere outros estudos que se 

voltem para esses prontuários e reflita sobre os motivos pelos quais um número significativo 

de pessoas foi acolhido, mas não permaneceu em acompanhamento no CAPS. 

 - Sete prontuários foram excluídos por se configurarem como casos de álcool e outras drogas, 

diagnóstico cujo acompanhamento contém certas especificidades, das quais não tratamos 

neste estudo. 

- Seis prontuários não compuseram a pesquisa porque seus usuários tinham sido novamente 

acolhidos no CAPS e estavam em atendimento no momento da pesquisa. 

Ao analisar os prontuários selecionados utilizamos um roteiro com algumas questões 

que deveriam, necessariamente, ser consideradas (vide apêndice 3). As informações derivadas 
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foram tratadas de modo a preservar o sigilo e a confidencialidade dos usuários. Assim, a 

apresentação dos dados será feita de forma generalizada e agrupada, não enfocando um 

sujeito em particular, conforme recomendações éticas previstas para pesquisas em 

prontuários.  

Após extensivas leituras do material recolhido, organizamos os dados em dois temas 

centrais, que serão apresentados por meio de tabelas e gráficos, com o objetivo de facilitar a 

visualização dos resultados. Cada um desses temas será analisado tendo como referência a 

Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, os pressupostos teóricos e as 

aspirações da Reforma Psiquiátrica, bem como a produção acadêmica sobre o assunto. 

O primeiro tema diz respeito ao cuidado recebido pelos usuários do CAPS. Nossas 

análises tiveram como ponto de partida informações sobre a origem dos encaminhamentos, as 

queixas iniciais, as classificações diagnósticas, a proporção de internações psiquiátricas, a duração 

do acompanhamento, as intervenções registradas pela equipe, o aceso aos benefícios e o tipo dos 

mesmos, assim como a caracterização dos acompanhantes em termos do papel familiar exercido. 

Dialogando com a literatura, apontamos desafios e dificuldades na concretização dos preceitos da 

Reforma Psiquiátrica. 

O segundo tema refere-se à alta do CAPS e foi composto de discussões sobre: os 

profissionais que efetuaram o registro das altas nos prontuários, o uso de medicação psiquiátrica 

no momento do término do acompanhamento, os assuntos abordados com o usuário e com seus 

acompanhantes quando anunciada a alta, a existência de contato com a RAPS e os 

encaminhamentos feitos por ocasião da alta. 

Antes de discutir os temas elencados, fazemos, na sequência, uma caracterização dos 

usuários pesquisados, no que se refere à faixa etária, percentual de homens e mulheres, estado 

civil, escolaridade e ocupação. 
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2.3 APRESENTANDO O PÚBLICO PESQUISADO 

 

A caracterização dos usuários que fizeram parte deste estudo será realizada por meio 

da apresentação do perfil daqueles que receberam alta do CAPS no ano de 2015. Ao utilizar o 

termo “usuário”, estamos colocando em relevo o sujeito, na medida em que, esse termo, 

proveniente da legislação do SUS, visa substituir “paciente” e conferir um aspecto de 

protagonismo às pessoas que são atendidas no interior desse sistema de saúde. Com isso, ao 

ser adotado, no campo da saúde mental e atenção psicossocial, o termo “usuário” indica às 

pessoas em sofrimento psíquico um deslocamento de seu lugar social (Amarante, 2007). 

O destaque dado ao sujeito também está presente na expressão “sofrimento psíquico”, 

que tem substituído, no campo da saúde mental e atenção psicossocial, outras expressões 

como “transtorno mental” ou “portador de transtorno mental”. Ao se utilizar “sofrimento 

psíquico”, concebe-se que “(...) a ideia de sofrimento nos remete a pensar em um sujeito que 

sofre, em uma experiência vivida de um sujeito” (Amarante, 2007, p. 68). 

Orientando-nos pelas informações recolhidas, o perfil dos usuários foi traçado com 

base nas informações referentes a: idade, sexo, estado civil, escolaridade e ocupação. Esses 

dados são importantes visto que na concepção de Amarante (2007, p. 66): “Dependendo da 

idade, ou do sexo, ou da classe social a doença poderia assumir tal ou qual característica, 

curso ou prognóstico”. 

 

2.3.1 Perfil dos usuários  

 

Iniciamos a caracterização do perfil dos usuários pesquisados apresentando a faixa 

etária daqueles que receberam alta do CAPS em 2015, conforme a Figura 4. Observamos que 

a maior parte dos prontuários se referia a pessoas com faixa etária localizada entre 41 e 70 
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anos e que menores de 21 anos não constam neste levantamento, porque, até a data em que o 

realizamos, o CAPS pesquisado só recebia usuários com mais de 18 anos.  

 

 

Figura 4: Faixa etária dos usuários pesquisados 

 

Estudos que abordam o perfil de usuários dos CAPS voltados para o atendimento de 

pessoas em sofrimento psíquico (exceto os CAPSad, que apresentam perfil diferenciado de 

usuários) demonstram resultados similares aos que encontramos. Por exemplo, somando as 

porcentagens de 29% referente à faixa etária de 41 a 50 anos com 21% que correspondia à 

faixa etária de 51 a 60 anos, obtivemos um percentual de 50% dos usuários com idade entre 

41 e 60 anos. Esta faixa etária correspondeu a 43% dos usuários atendidos no CAPS 

pesquisado por Osinaga, Furegato e Santos (2007). Já Bellettini e Gomes (2013) asseguram 

que 37% dos usuários, atendidos no CAPS onde efetuaram suas pesquisas, tinham idades 

entre 41-50 anos, faixa etária presente em 29% dos prontuários em que pesquisamos. 
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Com relação ao percentual de homens e mulheres entre os usuários, embora haja 

preponderância do sexo masculino (56%), o percentual de pessoas do sexo feminino foi bem 

próximo, correspondendo a 44% dos casos, como demonstrado na Figura 5.  

 

 

Figura 5: Percentual de homens e mulheres entre os usuários pesquisados 

 

Estes dados apresentam certa diferença com relação àqueles encontrados por Bellettini 

e Gomes (2013), Pelisori e Moreira (2007) e Osinaga et al. (2007), nos quais o percentual de 

mulheres atendidas no CAPS chegava a 60% ou mais. Já, de forma similar aos resultados 

encontrados em nosso levantamento, a porcentagem de homens atendidos no CAPS 

pesquisado por Mangualde et al. (2013) foi equivalente a 56%. Os autores, todavia, sinalizam 

a diferença com relação a outros estudos que tinham entre os usuários a maioria feminina e 

atribuem essa diferença ao fato de o serviço atender a usuários de álcool e outras drogas, cujo 

público, em geral, é maior entre os homens. Em nosso estudo, apesar de não incluirmos 

prontuários de usuários de álcool e outras drogas, ainda assim, obtivemos um percentual um 
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pouco maior de homens. Vale lembrar que, embora os dados encontrados por Mangualde et 

al. permitam certa comparação, o levantamento feito por eles tinha como objeto usuários 

atendidos pelo serviço, enquanto nossa busca se deu apenas em prontuários de pessoas que 

receberam alta, e não abrangeu a totalidade dos usuários atendidos. Desse modo, não 

podemos afirmar que a proporção entre homens e mulheres se manteria se considerada a 

totalidade dos prontuários de usuários atendidos no serviço.  

A Figura 6 diz respeito ao estado civil e evidencia que mais da metade dos usuários, 

isto é, 54%, permanecia solteiro (a) quando na ocasião da alta do CAPS em 2015. Os demais 

usuários, em sua maioria, eram casados ou mantinham união estável (27%), estavam 

separados (17%), ou viúvos (2%). Estes dados se aproximam dos apresentados por Osinaga et 

al. (2013), já que a predominância do estado civil entre os usuários era solteiro ou separado.  

 

 

Figura 6: Estado civil dos usuários pesquisados 
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No que se refere às informações sobre a escolaridade dos usuários, assim como outros 

dados apresentados ao longo deste capítulo, encontramos falhas no preenchimento de parte 

dos prontuários, que não continham a informação pretendida. Embora os prontuários sejam 

instrumentos reconhecidos como importantes para Reis et al. (2009) e Bacelar, Almeida  e 

Andrade (2002), estes autores ponderam que é comum encontrar dados incompletos nesse tipo 

de documento e defendem que seu preenchimento seja aprimorado, por meio de uma melhor 

formação oferecida aos profissionais. A dificuldade em acessar determinadas informações nos 

prontuários também foi assinalada por Mangualde et al. (2013), por se depararem com 

registros ilegíveis, outros não preenchidos, o que, avaliam os autores, limitou os resultados 

que seu estudo poderia alcançar. 

Em consonância com tais achados, na Figura 7, podemos observar que em nosso 

estudo, 22% dos prontuários não possuíam registro quanto à escolaridade dos usuários. Um 

total de 15% dos casos era constituído de pessoas consideradas analfabetas ou 

semianalfabetas e 44% tinham ensino fundamental incompleto, sendo que, destes, a maioria 

frequentara o ensino fundamental somente em suas séries iniciais. Apenas 7,5% referiam-se a 

usuários com ensino médio completo e apenas 2% dos prontuários mencionava ensino 

superior incompleto. Parte dos usuários, equivalente a 7,5%, frequentava a escola da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE
22

). 

A predominância da baixa escolaridade por nós identificada também esteve presente 

entre os usuários do CAPS pesquisado por Mangualde et al. (2013), correspondendo a 60% 

dos casos. De forma similar Osinaga et al. (2007) apontam que de 65 a 73% dos usuários 

                                                 
22

 Associação que coaduna a missão de “promover a articular ações de defesa dos direitos das pessoas 

com deficiência e representar o movimento perante os organismos nacionais e internacionais, para a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas APAEs, na perspectiva da inclusão social de seus 

usuários” e que mantém escolas para pessoas com deficiência em todo o país (Associação de Pais e 

Amigos do Excepcionais – APAE, 2016). 
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tinham formação primária, ou seja, tinham feito apenas os anos iniciais do ensino fundamental 

e 10% dos usuários pesquisados eram analfabetos. 

 

 

Figura 7: Escolaridade dos usuários pesquisados 

 

No que diz respeito à ocupação, mais da metade dos prontuários, 59%, não continha 

esta informação registrada, dificultando a sistematização deste item. Os demais prontuários 

continham ocupações bastante variadas, tais como: vigia, auxiliar de produção, açougueiro, 

padeiro, caminhoneiro, agricultor, doméstica, serviços gerais, auxiliar de cozinha, garçom, 

trabalhador da construção civil, vendedor ambulante e do lar. Dentre os usuários que 

ocupavam estas funções, cinco deles estavam aposentados por tempo de serviço ou por idade. 

A falta de registros quanto à ocupação dos usuários impede uma comparação com os dados de 
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Osinaga et al. (2007), os quais encontraram 50% dos usuários pesquisados como “do lar” e 

“serviços gerais”. 

Salvaguardadas algumas diferenças no que diz respeito à não prevalência do sexo 

feminino entre os usuários pesquisados, de modo geral, observamos que os usuários que 

receberam alta do CAPS em 2015 possuem perfis similares aos encontrados em outros 

estudos. Destaca-se, neste aspecto, o alto índice de pessoas solteiras, com baixa 

escolaridade e sem ocupação formal definida. Para Osinaga et al. (2007), estas 

características estão associadas ao início precoce dos sintomas de sofrimento psíquico 

grave, que impedem o desenvolvimento da pessoa em alguns papéis na sociedade. Boarini 

(2006) sustenta um posicionamento semelhante afirmando que as dificuldades associadas ao 

acesso da pessoa em sofrimento psíquico à escolaridade, realização profissional e familiar 

podem ser derivadas do início dos sintomas em faixa etária produtiva, seguido, muitas 

vezes, de constantes internações. 

Sobre este aspecto, ao traçar o perfil dos usuários, chamou-nos a atenção o baixo 

número de pessoas jovens no público pesquisado. Primeiro, pelo fato deste serviço não 

contemplar, até o período em que realizamos o levantamento de dados, a população menor 

de 18 anos, ainda que a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, recomendasse a 

inclusão desde sua publicação. Segundo que, se retomarmos os dados apresentados na 

Figura 4, podemos verificar que somente 12% do total de prontuários analisados 

constituem-se de pessoas com idade entre 21 e 40 anos. Podemos cogitar que esta é uma 

população que pouco recebe alta do CAPS e por isso não teria sido atingida neste estudo. 

Porém trata-se de uma hipótese pouco provável, tendo em vista que, por se tratar de uma 

faixa etária jovem, teria estado por menor período de tempo suscetível aos efeitos da 

cronificação e, por decorrência, com mais chances de receber alta dos cuidados do CAPS. 
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Por outro lado, podemos levantar a hipótese de ser uma população que, de fato, não chegou 

a ser atendida neste serviço de saúde mental.  

Sob qualquer uma dessas hipóteses, a ausência de faixa etária jovem entre as altas do 

CAPS no ano de 2015 é um dado preocupante. Na medida em que o público-alvo do serviço é 

constituído por pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, que se iniciam em 

idade precoce, a atenção e o cuidado, já no início dos sintomas, seriam essenciais para reduzir 

os agravos provocados pelo sofrimento psíquico e os efeitos da cronificação, bem como para 

possibilitar um melhor prognóstico. Estudos têm apontado que a atenção imediata à crise 

psicótica, especialmente no que se refere à esquizofrenia, é a chave para minimizar os riscos 

de uma má evolução, reduzir a possibilidade de deterioração e o tempo de tratamento (Louzã 

Neto, 2000). Além disso, a intervenção precoce melhora a resposta ao cuidado oferecido 

(Sheitman, Lee, Strous & Lieberman, 1997), visto que oferecer tratamento em até 24 horas 

após o pedido de ajuda feito pelo usuário ou familiar ao serviço de saúde mental, evita 

sobremaneira a cronificação (Seikulla et al., 2006). 

Para além desses fatores, a ausência dessa faixa etária no CAPS estudado suscita a 

dúvida se esse público estaria desassistido ou sendo atendido por outro serviço de saúde 

mental. Se, somada a esta preocupação, considerarmos os dados de Rosolem (2016) que 

apontam que o Hospital Psiquiátrico de Maringá-PR tem um alto índice de reinternação 

psiquiátrica entre a população jovem (entre 18 e 29 anos), os dados encontrados em nosso 

estudo reforçam o alerta quanto à necessidade de aprimorar o cuidado oferecido a esse 

público-alvo, fazendo valer os preceitos de uma atenção à saúde mental de base territorial. 

Uma vez delimitado o perfil dos usuários que compuseram nosso estudo, no próximo 

capítulo, discutiremos os aspectos que envolveram o cuidado por eles recebido, no CAPS de 

Marialva-PR. 
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De fato, só agora a o psiquiatra parece 

redescobrir que o primeiro passo para o 

tratamento do doente é o retorno à liberdade, 

 da qual até hoje ele mesmo o privara.  

(Basaglia, 1985, p. 24). 
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3 (IM) POSSIBILIDADES DE CUIDADO NO CAPS: O QUE INDICAM OS 

PRONTUÁRIOS 

 

Ao discutirmos o cuidado em liberdade, partimos da noção de que o CAPS, conforme 

descreve Pitta (2011, p. 4584, grifo da autora), inaugurou “(...) um modo de cuidar que 

considera o sujeito em sofrimento como estruturante de uma clínica ampliada que o articula 

no seu território e não o enclausura para tratá-lo”. Quando se fala em clínica ampliada, 

objetiva-se desconstruir uma relação originária, existente entre a clínica e a doença, através da 

qual os sintomas e sua natureza refletem a principal preocupação do profissional (Amarante, 

2015). Enquanto a clínica tradicional se ocupa das doenças, a clínica ampliada visa expandir 

seu objeto de trabalho para além das questões da saúde. Segundo Campos e Amaral (2007, p. 

852): “A ampliação mais importante, contudo, seria a consideração de que, em concreto, não 

há problema de saúde ou doença sem que sejam encarnadas em sujeitos, em pessoas. Clínica 

do sujeito: essa é a principal ampliação sugerida”. Um olhar direcionado ao sujeito, segundo 

os autores, tem o objetivo de aumentar seu grau de autonomia.  

Bastante evocada nas discussões sobre a saúde mental, a autonomia é, aqui, 

considerada como a capacidade de o usuário se auto cuidar, de compreender o processo de 

saúde e doença a que está submetido e pela forma com que cada um estabelece compromisso 

e contrato com outras pessoas. Todo processo terapêutico só resultará em construção de 

autonomia e autocuidado se for, desde o início, baseado na noção de clínica ampliada e na 

corresponsabilização entre o clínico e o usuário. Este deixa de ser apenas um paciente (objeto 

inerte) para o qual são direcionadas, e se espera aceitação, todas as intervenções e prescrições 

(Campos & Amaral, 2007). Porém a autonomia não deve ser interpretada como 

autossuficiência ou como a possibilidade de cada um administrar sua vida de acordo com sua 
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subjetividade, já que toda pessoa depende de relações nas quais estão implicadas certas 

normas sociais (Costa, Gabbay & Silva, 2008).  

De todo modo, a forma ampliada de exercer o cuidado em saúde, especialmente no 

campo da saúde mental, é uma característica marcante da Reforma Psiquiátrica e seu 

desenvolvimento é almejado pelos serviços de saúde mental, incluindo o CAPS que, segundo 

Pitta (2011, p. 4585): 

 

Tornou-se o exemplo de um novo modelo de cuidado em Saúde Mental, construindo 

um modo de cuidar, sobretudo de pessoas psicóticas, mas também de não psicóticas, 

das suas famílias, de suas moradias, de suas artes, do seu trabalho, da sua renda... no 

território (Pitta, 2011, p. 4585). 

 

Entretanto a instalação de um CAPS em determinado território não é garantia de que o 

cuidado será realizado sob a lógica antimanicomial. É preciso estar atento para que os novos 

serviços não reproduzam as mesmas práticas do manicômio, isto é, práticas esvaziadas, nas 

quais não há lugar para o sujeito, para seu sofrimento e para a expressão do diferente que nele 

habita (Amarante, 1998; Dias, Ferigato & Biegas, 2010). 

Neste sentido, ao analisarmos prontuários de usuários que haviam recebido alta do 

CAPS, detivemo-nos nas informações sobre o cuidado desenvolvido neste serviço. A 

apresentação será feita considerando: a origem do encaminhamento, as queixas iniciais, o 

código diagnóstico de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), a 

proporção de internações psiquiátricas, a duração do acompanhamento no CAPS, o acesso aos 

benefícios, as intervenções registradas pela equipe e a caracterização dos acompanhantes em 

termos do papel familiar exercido em relação ao usuário. Estes aspectos, que constituem a 
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trajetória dos usuários no que se refere ao acompanhamento registrado nos prontuários do 

CAPS, permitem lançar reflexões sobre o objetivo proposto neste estudo. 

Inicialmente, observamos que os casos investigados nesta pesquisa tiveram como 

porta de entrada diferentes pontos de atenção. Conforme a Figura 8, excluídos os 36% de 

prontuários que não apresentavam informação relativa à origem do atendimento, nos demais, 

as principais fontes de encaminhamento foram hospital psiquiátrico (15%) e ESF (15%). Em 

seguida, encontramos encaminhamentos provenientes do Pronto Atendimento (7,5%), da 

Emergência Psiquiátrica (5%), do ambulatório de psiquiatria da cidade (5%) e de serviços de 

saúde de outros municípios (5%). Havia encaminhamentos esporádicos realizados por 

profissionais liberais, tais como psicoterapeuta (2%) e neurologista (2%), além de registro de 

busca espontânea por parte do usuário (2%). 

Ao agruparmos os encaminhamentos provenientes de Hospital Psiquiátrico, ESF, 

Pronto Atendimento Municipal, CAPS ou ESF de outro município, Emergência Psiquiátrica e 

Ambulatório de Psiquiatria, obtivemos mais da metade dos casos como originários de 

serviços de saúde. Estes, protagonizaram 40% dos encaminhamentos nos prontuários 

pesquisados por Mangualde et al. (2013), enquanto o restante dos casos foi constituído de 

busca espontânea por parte do usuário. Se, por um lado, o alto índice de demanda espontânea, 

para as autoras, é indicativo de que o CAPS tem boa aceitação e boa inserção na comunidade, 

por outro lado, pode atestar a inexistência de uma rede eficiente de cuidados, o que faz com 

que os casos cheguem direto ao serviço especializado. 

No que diz respeito ao CAPS por nós pesquisado, a demanda espontânea raramente 

ocorreu. Porém esta constatação, por si só, não pode ser considerada como demonstrativo da 

eficiência da rede, tal como defendido acima por Mangualde et al. (2013), visto que o 

Hospital Psiquiátrico ainda se constituía como uma fonte de encaminhamentos para o CAPS 

na mesma proporção que os casos provenientes da ESF. Não podemos negar a importância de 
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haver um sistema de encaminhamentos do hospital psiquiátrico em direção ao CAPS, que 

permita a continuidade do acompanhamento no território por meio de ações que evitem novas 

internações psiquiátricas, mas é preciso problematizar em que medida os hospitais 

psiquiátricos continuam sendo usados como recurso terapêutico. 

 

 

Figura 8: Origem dos encaminhamentos feitos para início do tratamento no CAPS 

 

Lembramos que uma das principais defesas no âmbito da Reforma Psiquiátrica é a 

contraposição ao modelo centrado nos hospitais psiquiátricos. Segundo Amarante (2007, p. 102), 

evocando uma das contribuições originais de Basaglia: “(...) os serviços setoriais deveriam ser 

fortalecidos a tal ponto que o caminho de volta ao hospital já não precisasse mais ser realizado”. 
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Dentre estes serviços, a consolidação do cuidado em saúde mental na atenção básica, 

cuja porcentagem, no que se refere à origem dos encaminhamentos, foi de 15%, tem sido 

destacada como importante recurso em diversas publicações (Amarante, 2007; Borges, 2012; 

Menear, Gilbert & Fleury, 2017; Rosa, 2016; World Health Organization – WHO, 2001). 

Caracterizada por “(...) um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde” (Brasil, 2009, p. 43), a atenção básica no 

âmbito do SUS, por ser dirigida a territórios específicos, propõe-se, por meio do trabalho em 

equipe, resolver os problemas de maior frequência e relevância da população que abrange. 

Costuma ser considerada a “porta de entrada” e o contato preferencial dos usuários com os 

sistemas de saúde, especialmente por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), equipe 

multiprofissional formada por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, com o objetivo de aumentar a resolutividade na saúde da 

população, com uma importante relação custo-efetividade (Brasil, 2017). Sua relevância na 

atenção à saúde mental tem sido exaltada nas CNSMs em várias proposições, das quais 

destacamos uma delas presente na III Conferência: “Estabelecer como porta de entrada da 

rede de saúde mental as Unidades Básicas de Saúde, preferencialmente por meio da Estratégia 

de Saúde da Família” (Brasil, 2002, p. 49).  

Ainda que o Manual do CAPS (Brasil, 2004) tenha definido este serviço como 

estratégico na articulação da rede, Dias et al. (2010) defendem que seu papel é muito mais ser 

um elemento organizador da rede do que centralizador da atenção. Zaniani (2014) afirma que 

o papel estratégico do CAPS tem sido questionado, tendo em vista que 80% dos municípios 

brasileiros não teriam este dispositivo instalado por se constituírem em cidades de pequeno 

porte, de modo que a centralidade da rede tem sido transferida para a atenção básica. Mesmo 
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em municípios com CAPS, é preciso estar atento ao seu papel e à relação estabelecida com os 

outros serviços da RAPS, especialmente a ESF. 

Para Amarante (2007), a ESF, no campo da saúde mental, pode ser uma estratégia de 

desmedicalização, na medida em que consegue ser resolutiva e evitar encaminhamentos para 

outros níveis de atenção. Segundo o autor, é no nível da atenção básica que as ações são ainda 

mais complexas, porque é lá no território onde as pessoas vivem que as equipes da ESF têm 

de lidar com as famílias, com as pessoas em crise, com os vizinhos e demais atores sociais. 

Ante a tais desafios, as equipes da ESF apresentam-se como uma possibilidade de superar o 

modelo biomédico e centrado na doença, por dois motivos: é capaz de resolver 80% dos 

problemas de saúde da população de seu território, por meio de cuidados básicos, isto é, sem 

tecnologias sofisticadas de diagnóstico e tratamento; e, porque tem como princípio não se 

apropriar dos problemas da comunidade e transformá-los em problemas médicos sanitários, 

medicando-os. 

O levantamento de dados realizados neste estudo apontou as queixas que levaram os 

usuários a procurarem pelo atendimento do CAPS, dando demonstrações de quais 

problemáticas são acompanhadas neste serviço. Para descrevê-las, utilizamos os termos 

presentes nos prontuários, sistematizados na Figura 9. As queixas mais presentes de sintomas 

depressivos, que incluíam choro, tristeza, depressão, angústia, apatia, desânimo e pessimismo. 

Em seguida, encontramos grande proporção de sintomas psicóticos, referenciados em registros 

de alucinações auditivas e visuais. As queixas de agressividade, insônia e agitação também 

foram bastante frequentes, seguidas por outras em menor proporção, tais como insônia, 

agitação, nervosismo e/ou irritação, etc. Algumas queixas, agrupadas no item “outros”, foram 

encontradas apenas uma vez nos prontuários e faziam menção a: impregnação, infantilização, 

alterações cognitivas e comportamentais, instabilidade emocional, pânico, fala e gesticulação 

sozinho, desconhecimento das próprias atitudes, fala desconexa, hiper-sexualizado, hiper-
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religioso, rigidez, esquecimento, manias, afeto embotado, risos imotivados, dificuldade para 

fazer as atividades cotidianas, síndrome de Lenoux Gastut
23

. 

 

 

Figura 9: Queixas relatadas no início do acompanhamento no CAPS 

                                                 
23

 Síndrome de Lennox-Gastaut: considerada um tipo de síndrome epilética grave, com início na 

infância e acompanhada de atrasos no desenvolvimento (Arzimanoglou et al., 2009). 
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Observamos que as queixas iniciais remetem às situações de crise que envolvem, 

especialmente, sintomas depressivos e psicóticos. Essas informações encontram certa 

ressonância nos achados de Mangualde et al. (2013), nos quais, em 75% dos prontuários 

pesquisados, havia referência a mais de um sintoma para descrever os motivos que levaram as 

pessoas a procurarem o CAPS. Os quadros mais comuns registrados na pesquisa feita pelos 

autores eram depressão, ansiedade, uso de substâncias psicoativas, presença de delírios e 

alucinações e quadros de agitação psicomotora. Já Osinaga et al. (2007) obtiveram suas 

informações, perguntando diretamente ao usuário, e observaram que quase 70% do público 

entrevistado alegaram estar no serviço para consulta e retorno médico, não se referindo 

diretamente à doença e sua sintomatologia. 

Apesar de diferenças sutis entre as informações por nós encontradas e aquelas 

divulgadas pelos autores citados, em ambos os casos, destacam-se as razões biomédicas para a 

busca de cuidado no CAPS. Esta questão não é necessariamente problemática desde que o 

cuidado ofertado não se restrinja ao manejo das queixas, mas possa ser ampliado para além da 

preocupação apenas com a remissão dos sintomas ou da classificação diagnóstica. Campos e 

Amaral (2007), entendem, todavia, que é um desafio para a saúde em geral lidar com as 

pessoas para além da sua dimensão biológica, contemplando as dimensões social e subjetiva. 

Os autores não desprezam as condutas associadas à padronização diagnóstica, mas defendem 

que elas sejam ampliadas, envolvendo as necessidades e variações inevitáveis de cada caso. 

Em se tratando de classificações diagnósticas, nosso estudo identificou, nos 

prontuários, em que elas consistiam, conforme sistematizado na Tabela 1. Podemos observar 

que as classificações mais frequentes são: os transtornos de humor, que incluem os episódios 

depressivos; os quadros nos quais predominam os sintomas psicóticos; os derivados de 

questões orgânicas; e, o retardo mental. Em menor quantidade estiveram presentes nos 

prontuários: os transtornos neuróticos, transtornos relacionados ao stress e transtornos 
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somatoformes; o diagnóstico de epilepsia; os transtornos da personalidade do comportamento 

do adulto; e, os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substância 

psicoativa. No tocante a este último diagnóstico, é preciso considerar que se tratava de 

comorbidade em relação a outro diagnóstico principal de transtorno psíquico, já que, para esta 

pesquisa, aqueles prontuários com diagnóstico exclusivo de problemas relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas foram excluídos. 

 

Tabela 1: Proporção de classificações diagnósticas presentes nos prontuários pesquisados 

CID-10 Número de vezes 

utilizado 

Porcentagem 

F-30 a F-39: Transtornos do humor (afetivos) 17 30% 

F-20 a F-29: Esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e transtornos delirantes 

13 23% 

F-00 a F-09: Transtornos mentais orgânicos, 

incluindo os sintomáticos  

08 14% 

F-70 a F-79: Retardo mental  07 12% 

F-40 a F-48 Transtornos neuróticos, 

transtornos relacionados ao stress e 

transtornos somatoformes 

04 7,5% 

G-40 Epilepsia 04 7,5% 

F-10 a F-19: Transtornos mentais e 

comportamentais devido ao uso de substância 

psicoativa 

02 4% 

F-60 a F-69: Transtornos da personalidade do 

comportamento do adulto 

01 2% 

Total 56* 100% 

* Este número é superior ao total de prontuários pesquisados (N= 41) porque em alguns deles 

havia registro de mais de uma classificação diagnóstica. 

 

Os dados sobre o diagnóstico encontrados por Osinaga et al. (2007) em pesquisa sobre 

CAPS também atestam que as classificações mais frequentes se concentram em 

esquizofrenias, depressão e transtornos de personalidade. É preciso considerar que este 

estudo, assim como outros que abordam o perfil de usuários do CAPS aqui citados 

(Mangualde et al., 2013; Osinaga et al., 2007; Pelisoli & Moreira, 2007) consultaram dados 
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referentes ao início do tratamento, por isso exprimem a necessidade de certo cuidado na 

interpretação das categorias diagnósticas, que, em geral, foram fornecidas por ocasião dos 

primeiros contatos com o usuário. De todo modo, as classificações diagnósticas encontradas 

neste estudo, bem como as descritas pelos autores sinalizam perfis de usuários com 

sofrimento psíquico grave, que é, de fato, o público-alvo dos CAPS e a quem, por muito 

tempo, não foi oferecida outra atenção a não ser aquela realizada pelos hospitais psiquiátricos. 

Aliás, observamos, de certa forma, a modificação no modelo de atenção à saúde 

mental, ao considerar os usuários dos prontuários pesquisados neste estudo, se levarmos em 

conta o índice de internações psiquiátricas, presente na Figura 10.  

 

 

Figura 10: Proporção de internações psiquiátricas presentes nos prontuários pesquisados 
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As internações estiveram ausentes em 44% dos casos, ou seja, quase metade dos 

usuários jamais havia passado por um internamento em manicômio. Em 17% dos prontuários, 

havia registo de uma internação psiquiátrica e, nos demais, havia referência a duas, três, 

quatro, sete ou “várias internações”, nesta última situação, não mencionava a quantidade 

exata.  

Importante destacar que, do total dos registros de internações psiquiátricas nos 

prontuários pesquisados, poucos foram os que se referiam a encaminhamentos feitos para 

internação partindo do CAPS. Para sermos mais exatos, isso ocorreu apenas três vezes e, 

nessas situações específicas, havia relatos de que o usuário permaneceu na Emergência 

Psiquiátrica e não no Hospital Psiquiátrico de referência. Esta constatação sugere um número 

baixo de internações durante o período em que cada usuário foi acompanhado pelo CAPS. Na 

contramão desses dados, vários autores assinalam aumento significativo das internações de 

curta ou média duração, gerando repetidas hospitalizações, ainda que tenha decrescido o 

número de longas internações psiquiátricas (Castro, Bahadori, Tortelli, Ailam & Skurnik, 

2007; Robaina, Guljor & Pinheiro, 2007; Rosolem, 2016). 

As hospitalizações constantes e repetitivas estariam associadas à dificuldade da RAPS 

em oferecer um acompanhamento efetivo e uma resposta adequada às crises psiquiátricas. 

Este seria um dos desafios do movimento antimanicomial brasileiro, mencionado por Pitta 

(2011) e reforçado por Lobosque (2011, p. 4590), para quem “(...) não há Reforma 

Psiquiátrica efetiva sem garantia de atendimento à crise”. A autora defende que os CAPS, a 

atenção básica, os centros de convivência podem e devem se constituir como pontos de 

atenção à crise, dependendo de sua gravidade, do contexto familiar, do vínculo entre usuários 

e equipes.  

Para lidar com a crise, os CAPS, ao realizarem o acompanhamento contínuo do 

usuário, são capazes de mobilizar diversos recursos do serviço, da família e do lugar onde o 
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usuário vive. Conforme aponta Rosolem (2016, p. 87): “A capacidade da rede de cuidados em 

lidar com a crise é essencial para se evitar internações”. Neste sentido, algumas intervenções 

colocadas em prática no CAPS pesquisado, especialmente entre os anos de 2011 e 2014, 

podem ter contribuído para o baixo número de internações por parte de tal serviço. Uma delas 

foi a realização de visitas semanais aos usuários do município que se encontravam internados 

no hospital psiquiátrico de referência. Os objetivos das visitas eram fortalecer ou criar vínculo 

com o usuário, apresentar ou reiterar os serviços oferecidos pelo CAPS e, assim, evitar com 

que essas pessoas passassem por outras internações. Outra intervenção foi a revisão semanal, 

feita pela equipe, de uma lista, contendo o nome de todos os usuários do serviço. Por meio 

desta estratégia, era possível visualizar a presença ou ausência de cada um no serviço de 

saúde mental, bem como promover um ponto de partida para a avaliação e discussão 

constante dos casos. As trocas contínuas entre a equipe favoreceram a revisão periódica dos 

PTSs, colocando em movimento novas formas de cuidado além daquelas já instituídas dentro 

do serviço. A implantação de matriciamentos periódicos também pode ter contribuído, já que 

articula uma rede de cuidados que não fica restrita a um serviço em particular. 

Conquanto encontramos em nosso estudo um número baixo de encaminhamentos do 

CAPS em direção ao hospital psiquiátrico, o que sugere um número reduzido de 

reinternações, é preciso ponderar que este estudo não contemplou os usuários de substâncias 

psicoativas, os quais, segundo Rosolem (2016), se constitui como o principal público que 

retorna às internações. Além disso, segundo a autora, as crises psiquiátricas não são derivadas 

somente de desassistência, elas fazem parte do sofrimento psíquico e, no contexto da Reforma 

Psiquiátrica, precisam ser vistas de uma nova maneira e receber uma atenção diferenciada. Da 

mesma forma, Coneglian (2011) defende que o surto ou a crise não devem ser vistos como 

fracasso terapêutico, mas como algo que pertence ao processo de cuidado em saúde mental. 

No âmbito internacional, especialmente estudos provenientes da província de Quebec 
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(Canadá), onde desenvolvemos o estágio de doutorado sanduíche, os autores, de modo 

semelhante, defendem que a crise deve ser entendida como um momento de transformação 

pessoal e que, portanto, não deve ser cuidada apenas do ponto de vista medicamentoso 

(Poirel, Khoury, Rodriguez, Larivière & Riendeau-Janvier, 2013; Rodriguez, Cyr, Benisty, & 

Pierrete, 2013). 

Esta ressignificação no entendimento da crise é evocada por Amarante (2007, p. 81- 82): 

 

 (...) no contexto da saúde mental e atenção psicossocial, a crise é entendida como o 

resultado de uma série de fatores que envolvem terceiros, sejam estes familiares, 

vizinhos, amigos ou mesmo desconhecidos. Um momento que pode ser resultado de 

uma diminuição do limiar de solidariedade de uns para com outros, de uma situação de 

precariedade de recursos para tratar a pessoa em sua residência, enfim, uma situação 

mais social que puramente biológica ou psicológica. Também por este motivo trata-se 

de um processo social. 

  

Se os dados por nós recolhidos aludem a certa resolutividade do CAPS pesquisado no 

que diz respeito ao manejo das crises dos seus usuários, o número de internações anteriores ao 

início do acompanhamento nesse dispositivo de atenção à saúde mental pode indicar uma 

dificuldade no acolhimento de seu público-alvo antes dele ser encaminhado para as 

instituições psiquiátricas. Esta não é uma atribuição exclusiva desse serviço de saúde mental, 

uma vez que a chegada dos usuários também depende de um funcionamento adequado da 

RAPS. Neste sentido, a informação apresentada anteriormente, mostrando que 15% dos 

prontuários referiam-se a casos provenientes do hospital psiquiátrico, reforça nossa hipótese 

quanto à dificuldade desses usuários adentrarem o CAPS sem antes terem passado por 
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internação psiquiátrica. Ou seja, alguns casos não estão tendo acesso ou conhecendo os 

serviços do CAPS a não ser pela via do manicômio. 

O conjunto de informações provenientes de nosso estudo, somado aos resultados 

encontrados por Bellettini e Gomes (2013), Osinaga et al. (2007) e Pelisoli e Moreira (2007), 

no que se refere às internações psiquiátricas de usuários de CAPS, leva-nos a duas reflexões. 

A primeira está relacionada ao fato deste serviço ter sido criado, no âmbito federal, para 

acolher pessoas egressas de internações psiquiátricas, conforme aponta seu Manual (Brasil, 

2004). Assim, o fato desse público estar acessando o CAPS no município pesquisado pode ser 

considerado como um aspecto positivo. A segunda reflexão reforça a necessidade de 

questionarmos se os CAPS e outros dispositivos de atenção à saúde mental estão, 

concretamente, constituindo-se em serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, ou apenas 

complementares, fugindo de seu efetivo propósito. Retomando Amarante (2007, p. 56): “A 

expressão serviços substitutivos passou a ser adotada no sentido de caracterizar o conjunto de 

estratégias que vislumbrassem, efetivamente, tomar o lugar das instituições psiquiátricas 

clássicas, e não serem apenas paralelos, simultâneos ou alternativos às mesmas”. 

Uma das propostas presentes na III CNSM expressa bem esta questão ao tratar 

especificamente do papel dos CAPS: “Repensar o perfil dos serviços prestados pelos CAPS 

existentes, no sentido de que eles não se tornem um modelo reprodutor da exclusão. Os CAPS 

devem promover, efetivamente, a diminuição do número de internações” (Brasil, 2002, p. 43).  

O risco de que os serviços substitutivos alimentem ou até aumentem o número de 

internações psiquiátricas já foi documentado, historicamente, em outras reformas 

psiquiátricas. No âmbito da psiquiatria preventiva
24

, por exemplo, Amarante (2007, p. 51) 

afirma que a criação de novos serviços visava implantar ações preventivas que pudessem 

                                                 
24

 Psiquiatria preventiva, também conhecida como Saúde Mental Comunitária, partia da concepção 

que, se identificadas de maneira precoce, todas as doenças poderiam ser prevenidas. Isso levou à caça 

de suspeitos de desordens mentais, criando um aumento significativo nas demandas em psiquiatria 

(Amarante, 2007). 
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fazer do hospital um recurso obsoleto. Mas o que aconteceu foi o contrário: os serviços 

comunitários passaram a produzir novos clientes para o hospital psiquiátrico. Este fato está 

associado ao modelo proposto pela psiquiatria preventiva, que, conforme explica Amarante 

(1998), pretendia identificar e tratar a todos que tivessem qualquer chance de apresentar um 

transtorno mental. Outro risco, associado ao modelo citado, seria o de aumentar a demanda 

ambulatorial, captando uma nova clientela, enquanto aqueles internados no hospital 

psiquiátrico lá permaneceriam sem qualquer intervenção e sustentando a continuidade da 

assistência em hospitais psiquiátricos. 

Diferente da proposta da psiquiatria preventiva, os centros de saúde mental em Trieste, 

encabeçados por Basaglia na década de 1960, partiam de uma noção de serviço substitutivo 

regionalizado, territorializado e que não funcionasse como uma via de mão dupla, isto é, 

recebendo e enviando casos para o hospital psiquiátrico. Tais centros, de acordo com a 

descrição feita por Amarante (2007, p. 57):  

 

(...) não eram serviços que davam continuidade ao tratamento após a alta hospitalar e 

que reinternavam os pacientes no manicômio quando as situações eram consideradas 

graves, e justificada a impossibilidade do tratamento em regime externo. A partir do 

conceito de „tomada de responsabilidade‟, os CSMs [Centros de Saúde Mental] 

passavam a assumir a integralidade das questões relativas ao cuidado no campo da 

saúde mental de cada território (...). 

 

É neste sentido que, no tocante à Reforma Psiquiátrica brasileira, Delgado (2001) 

indica dois recursos técnicos administrativos necessários para deter o fluxo das internações 

psiquiátricas. Por um lado, a existência de um sistema ambulatorial eficiente, capaz de ser 

resolutivo nos casos graves, atuando de maneira a impedir as forças psicológicas e sociais que 
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conduzem à internação. Por outro lado, disponibilidade suficiente de recursos, como 

hospitais-dia, hospitais-noite ou pensões protegidas, que se constituam em intermediários 

entre o leito hospitalar e a atenção ambulatorial.  

Conforme sinalizamos anteriormente, o CAPS pesquisado tem conseguido criar 

mecanismos que evitam novas internações psiquiátricas de seus usuários, entretanto, no que 

se refere aos serviços que prestem assistência específica às situações de crise, com 

disponibilidade de leitos, cabem aqui algumas considerações. A Emergência Psiquiátrica, que 

se constituía em referência para os casos de crises no período em que realizamos nosso 

levantamento de dados, ainda que com uma capacidade reduzida de leitos, prestava um 

importante papel nesse aspecto, fazia um filtro dos casos, evitando que usuários fossem 

encaminhados para o hospital psiquiátrico da região. Segundo Barros, Tung e Mari (2010), os 

serviços de emergência psiquiátrica têm importante papel na regulação da rede e na 

organização do fluxo das internações, sendo que sua função inclui estabilização clínica e 

suporte psicossocial e não se limita ao simples encaminhamento para internação integral. Este 

é um aspecto cuja problematização é defendida por Rosolem (2016) no âmbito da relação 

estabelecida entre a Emergência Psiquiátrica de Maringá-PR (a mesma que servia de 

referência para os usuários de nosso estudo) e o hospital psiquiátrico.  

De acordo com Pitta (2011, p. 4705): “(...) a internação e o isolamento só encontram 

aceitação social se a sociedade não dispõe de serviços descentralizados, comunitários, abertos 

com a mesma facilidade que encontra o mal que a desampara”. Essa noção de serviços abertos 

pressupõe diálogo e liberdade, condição que remete a uma constante necessidade de 

flexibilidade, elasticidade e disponibilidade para transformações. Tais características estão 

implicadas na criação de uma cultura dentro dos novos serviços de saúde mental, que deve ser 

praticada no cotidiano da instituição entre profissionais, usuários e familiares, com a rede e 

com o território (Prata, 2008). 
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Advogar que os serviços sejam abertos, do ponto de vista do usuário, indica que ele 

tenha liberdade para acessá-lo, que as relações com ele estabelecidas sejam abertas e 

negociáveis e que ele não está preso perpetuamente a este ou aquele serviço, a uma ou outra 

terapêutica. Aliás, sobre esta questão, autores têm alertado para que os serviços de saúde 

mental não produzam cronificação no interior do cuidado que desenvolvem (Amarante, 2015; 

Desviat, 2015; Yasui, 2010). 

Na concepção de Desviat (2015, p. 91): “Define-se como doente psiquiátrico crônico 

aquele que padece de uma doença que se prolonga no tempo e que afeta sua qualidade de 

vida, limitando suas capacidades e tornando-o dependente de atendimento sanitário e social”. 

Para Tykanory (2000), a cronicidade foi tida como um desafio em diferentes contextos de 

reformas na história da assistência psiquiátrica e estaria relacionada ao isolamento, derivado 

de longas e repetitivas hospitalizações, bem como ao uso prolongado de medicação 

psiquiátrica. Porém ambos os autores apontam que a questão da cronicidade não pode ser 

reduzida aos asilos. E acrescentam que, embora essas instituições exerçam um papel 

significativo na formação de um tipo específico de cronicidade, a desinstitucionalização tem 

mostrado que a cronicidade resiste e tem sido encontrada no contexto dos serviços 

substitutivos de saúde mental.  

Dessa forma, já teria sido constatado um número considerável de pessoas que não 

passou pela experiência dos asilos, mas que permanece nos consultórios por anos a fio, além 

de um contingente de pessoas, com ou sem hospitalizações breves, dependente de serviços de 

saúde mental. A cronicidade estaria, então, relacionada à existência de formas asilares de 

cuidado que subsistem no interior dos novos serviços. Assim, práticas constituídas de visitas 

domiciliares, ações comunitárias e outras intervenções territorializadas, quando mantidas de 

tal modo num ritual que é composto, por exemplo, da mesma forma estereotipada de 

entrevistar e de uma rotina com frequências imutáveis, seriam elementos que contribuem para 
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a cronificação. A Itália é um local onde já se sugere que a assistência prolongada no território 

substituiu a internação prolongada nos asilos (Desviat, 2015).  

Para continuar a discussão sobre este aspecto, vamos abordar a duração do 

acompanhamento realizado no CAPS, conforme apresentado na Figura 11. Nela, 

demonstramos o tempo total de tratamento presente em cada prontuário, ou seja, nos casos em 

que a pessoa deu mais de uma entrada neste estabelecimento, somamos os períodos de 

tratamento e aqui apresentamos a duração total. Pelo menos cinco pessoas já haviam passado 

uma primeira vez pelo serviço e tinham sido desligadas, entretanto não consta no prontuário o 

motivo do primeiro desligamento, aliás, não consta um desligamento formal; apenas 

encontramos um intervalo entre uma data e outra e algum tipo de sinalização, indicando o 

retorno da pessoa após um período determinado (mais de seis meses). 

 

 

Figura 11: Duração do acompanhamento realizado no CAPS 
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Na maior parte dos prontuários pesquisados, a duração do acompanhamento realizado 

pelo CAPS se manteve entre um e quatro anos de tratamento, os demais prontuários 

compreendiam atendimentos por períodos entre cinco e onze anos. Destaca-se que este 

serviço foi inaugurado em 2004, ou seja, aqueles cuja alta se deu em 2015, com onze anos de 

tratamento, estavam no CAPS desde o início de suas atividades. Não foram encontrados 

prontuários de pacientes que receberam alta com menos de um ano de acompanhamento.  

Em síntese, portanto, a duração do acompanhamento realizado no CAPS, em sua 

maioria mantida entre um e quatro anos, chegou a ser realizada por onze anos. Sobre este 

aspecto, uma análise mais detalhada nos permitiu perceber que, quanto mais antiga a data de 

início do atendimento, mais longo era esse processo; isso quer dizer que usuários, cujos 

atendimentos se iniciaram nos últimos anos, tendiam a ter um tempo menor de 

acompanhamento. 

A duração do acompanhamento para usuários com transtorno mental grave, na 

literatura internacional, tem sido associada ao atendimento imediato da crise. Autores 

defendem a necessidade de atendimento nas primeiras 24 horas após contato da família ou do 

usuário com o serviço de saúde. Eles consideram que, para cada cinco dias sem tratamento, há 

um acréscimo de dois a quatro meses de tratamento posterior, assim como os sinais da psicose 

podem ser encontrados até três anos antes do início do acompanhamento e os sintomas já 

estariam presentes um ano antes (Seikkula et al., 2006). A imediaticidade ou não do 

atendimento também é determinante para o prognóstico do caso. Este é um dos motivos pelos 

quais se tem defendido, no Quebec (Canadá), a instituição de equipes especializadas em 

acompanhar usuários durante o primeiro episódio psicótico (Ashok-Malla et al., 2017). 

 Do ponto de vista destas perspectivas teóricas, a dificuldade, já mencionada, do CAPS e 

da RAPS em acolher seus usuários durante o desenvolvimento do primeiro episódio de crise 

pode contribuir para uma necessidade de acompanhamento por períodos mais longos. 
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Para Coneglian (2011), o tratamento em CAPS não é algo pontual, ou seja, o 

tratamento é longo, o que inviabiliza índices elevados de alta e fluxos da demanda. Ainda 

assim, a autora alerta que os CAPS estariam fixando o usuário ao serviço. Já Bezerra Júnior 

(2001, p. 160-161), abordando a duração do tratamento “psi”, especialmente as psicoterapias 

breves, faz uma afirmação que podemos transpor para o cuidado ofertado nos CAPS:  

 

(...) é preciso levar em conta que não há a menor possibilidade de se alcançar uma 

fórmula única de atendimento adequado indistintamente para todos os pacientes. A 

quantidade de tempo requerida para a obtenção dos resultados terapêuticos variará em 

função de características pessoais, do quadro clínico, da gravidade da doença, e assim 

por diante. É necessário escapar sempre a qualquer pretensão de uniformizar de forma 

absoluta as atividades terapêuticas (grifo do autor).  

 

A questão, portanto, não seria estabelecer um tempo fixo de tratamento ou julgar que 

um período é longo ou curto demais. Mas repensar se as práticas desenvolvidas no interior 

dos serviços substitutivos têm sido capazes de promover um cuidado em liberdade, 

promovendo autonomia e rompendo com a normalização e a disciplina. Ao nos referirmos à 

autonomia, orientamo-nos de acordo com o sentido dado por Campos e Amaral (2007, p. 

852), isto é, “(...) como um conceito relativo, não como ausência de qualquer tipo de 

dependência, mas como uma ampliação da capacidade do usuário de lidar com sua própria 

rede ou sistema de dependências”. A descrição das ações que os usuários participaram ao 

longo de acompanhamento no CAPS de Marialva-PR pode nos dar indícios para continuar 

refletindo sobre estas questões.  

Em grande parte dos prontuários pesquisados, encontramos registros demonstrando o 

exercício do cuidado para além das intervenções direcionadas aos sintomas do transtorno 
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mental. Dentre as ações, destacamos os encaminhamentos feitos para que o usuário tivesse 

acesso a benefícios sociais, como auxílio-doença, BPC e passe livre; para cursos diversos 

(pintura em tela, informática, jardinagem); para realização de atividade física; e, para 

atendimentos em fisioterapia e psicoterapia. Identificamos registros de orientações para que o 

usuário procurasse outros serviços do município, como o Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), os 

grupos da terceira idade, a agência do trabalhador e a ESF; neste caso, objetivando cuidados 

clínicos, participação em grupos de saúde mental, de tabagismo, de caminhada e de 

hipertensos e diabéticos. Deparamo-nos com anotações relativas à participação dos usuários 

em reuniões para formação de associação de saúde mental e de contatos com a rede 

intersetorial, visando a resolutividade de questões clínicas, sociais e de diretos. 

Tais registros podem ser interpretados como uma preocupação do CAPS no âmbito do 

que Pinheiro (2009) caracteriza como produção de cidadania, que significa ter o que comer, 

poder acessar os benefícios sociais, o passe livre, os espaços de convivência e a inserção pelo 

trabalho. O autor adverte que, em alguns casos, as questões sociais se sobrepõem às de 

classificação patológica. Inclusive, na II CNSM, esta questão foi evocada da seguinte forma:  

 

A cidadania é uma construção histórica resultante das problematizações concretas que 

cada sociedade produz. Em nosso país, milhões de brasileiros estão destituídos da 

garantia dos mais elementares direitos. Assim, a luta pela cidadania das pessoas com 

transtornos mentais, ou assim consideradas, não deve estar desvinculada do conjunto 

de esforços desenvolvidos pelo povo brasileiro na luta por sua cidadania, envolvendo 

todas as instituições sociais, unindo os profissionais, usuários e familiares (Brasil, 

1992, p. 10). 
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Colocar estas questões na pauta das aspirações da Reforma Psiquiátrica e considerá-las 

nos acolhimentos e acompanhamentos de cada caso é essencial para a construção de um novo 

lugar para a loucura e para a consolidação das práticas de intervenção que pretendem ser 

diferentes daquelas baseadas no saber psiquiátrico convencional (Costa et al., 2008). 

Em se tratando, especificamente, do acesso aos benefícios, na Figura 12 apresentamos 

a sistematização dos tipos de benefícios recebidos pelos usuários pesquisados. 

 

 
 

Figura 12: Benefícios recebidos pelos usuários pesquisados 

 

Identificamos que o BPC
25

 se constituiu no principal tipo de benefício, estando 

presente em 32% dos casos. Outros 24% dos prontuários eram de pessoas que não recebiam 

nenhum benefício no momento da alta, sendo que, dentre estes, 5% estavam formalmente 

                                                 
25

 O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é direcionado a idosos com mais de 65 anos ou pessoas 

com deficiência de qualquer faixa etária, cuja renda mensal seja inferior a ¼ do salário mínimo. No 

caso da pessoa em sofrimento psíquico, é necessário passar por avaliação médica e social de 

profissionais do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (Brasil, 2016b). 

* Inclui usuários que estavam formalmente trabalhando. 
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trabalhando. Os aposentados, por invalidez, por idade ou por tempo de contribuição, 

somavam 27% dos prontuários pesquisados e 10% recebiam pensão derivada de familiar. 

Ainda outros 7% dos prontuários eram constituídos de pessoas que recebiam auxílio-doença. 

Os dados encontrados por Osinaga et al. (2007) atestam a dificuldade das pessoas em 

sofrimento psíquico para que tenham uma vida produtiva e reforçam a importância do acesso 

aos benefícios sociais, já que 30% dos usuários pesquisados pelos autores referiam-se a 

pessoas que nunca trabalharam. 

Não obstante, sem desprezar a importância do BPC como um direito constitucional, 

resultado da concretização das políticas de assistência social, que ajuda na sobrevivência de 

muitas pessoas, Chaves (2016) discute a existência de uma dimensão manicomial presente no 

processo de concessão do benefício. Segundo a autora, a instituição do benefício associado às 

deficiências e transtornos mentais gerou uma banalização das interdições civis
26

. Este 

comportamento seria resultado da associação, feita por profissionais e familiares, entre, de um 

lado, as noções de incapacidade para os atos da vida civil e, de outro, de incapacidade para o 

trabalho ou para a própria manutenção. Ainda que alguns esforços tenham sido feitos para 

desmontar a equivalência entre as duas questões, ela tem permanecido em muitos casos à 

revelia de recomendações presentes nas Conferências Nacionais de Saúde Mental, que já 

sinalizavam tal problemática. Podemos exemplificar a preocupação com a banalização das 

interdições civis por meio da seguinte proposição, contida em sua terceira edição: “A 

concessão de benefícios ao portador de transtorno mental não pode ser condicionada, em 

qualquer hipótese, à sua interdição ou curatela
27

” (Brasil, 2002, p. 132). 

                                                 
26

 Interdição civil: “(...) estatuto jurídico pelo qual um ato judicial declara a incapacidade real de uma 

pessoa maior para a prática de certos atos da vida civil, na regência de si mesma e de seus bens” 

(Medeiros, 2006, p. 2). 

 
27

 Curatela: mecanismo pelo qual um titular, atribuído pelo poder judiciário, fica responsável 

publicamente por cuidar dos interesses da pessoa que não tem possibilidade de tomar conta de si e de 

seus negócios devido à sua condição pessoal (Medeiros, 2006). 
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Embora a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) não mencione em nenhum 

momento a exigência de interdição ou curatela para o recebimento do BPC, o crescimento do 

número de interdições entre a população de baixíssima renda demonstra a confusão dos 

profissionais em distinguir: incapacidade para o trabalho ou para prover-se de forma 

independente e incapacidade para os atos da vida civil. Isso significa que: 

 

(...) uma pessoa pode ser considerada incapaz para prover-se de forma independente, 

fazendo jus ao BPC (atenção ao direto de sobrevivência), embora mantenha o 

discernimento para os atos da vida civil, não sendo necessária sua interdição (medida 

drástica de restrição de direitos) (Medeiros, 2006, p. 17). 

 

Ainda que nossa pesquisa não tenha encontrado nos prontuários informações relativas 

à interdição ou curatela dos usuários, observamos que muitas das intervenções continham 

registros da presença de acompanhantes – aqui considerados como as pessoas que estiveram 

presentes junto do usuário durante seus atendimentos no CAPS. Essas pessoas eram, na 

maioria, familiares, à exceção de dois casos nos quais os prontuários não apresentavam 

qualquer referência a este aspecto e outros dois em que a pessoa de referência era externa à 

família (em um deles, tratava-se de um cuidador contratado e, em outro, de um amigo do 

usuário). Os familiares que faziam o papel de acompanhante possuíam diferentes graus de 

parentesco com o usuário, mas, em sua maioria, eram irmãos, pai, mãe, esposo ou esposa e 

filhos. Em menor quantidade, encontramos tia, sobrinho, cunhado (a), madrasta, ex-marido ou 

ex-mulher. 

Segundo Mangualde et al. (2013), 81% dos acompanhantes do CAPS onde efetuaram 

a pesquisa eram familiares, condição que favorece a assistência de base territorial por manter 

o usuário em seu ambiente. Enquanto nosso levantamento localizou uma variedade nos papéis 
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familiares exercidos por essas pessoas de referência durante o acompanhamento do usuário no 

CAPS, nos dados apresentados por Osinaga et al. (2007), os acompanhantes eram, em 90% 

dos casos, esposas e mães.  

Ribeiro (2008) afirma que é preciso sempre lembrar do objetivo das atividades 

desenvolvidas no CAPS: promover o convívio social e familiar. Este é um dos motivos pelos 

quais o cuidado deve ser ampliado para outros membros do convívio do usuário. Para a autora, 

se a proposta é tratar em meio aberto e evitar ao máximo as internações, a rede de atendimentos 

extra-hospitalar necessita ser ampliada e incluir outras pessoas nos atendimentos.  

Informações de Machado e Santos (2012) indicam a família como a principal fonte de 

cuidados à pessoa em sofrimento psíquico a partir do movimento de desinstitucionalização. 

Neste ponto, a discussão sobre o suporte dado às famílias é tratada por diversos autores 

(Colvero, Ide & Rolim, 2004; Frazatto & Boarini, 2013; Hirdes & Navarini, 2008; Nisiide, 

2016), já que, na nova política de saúde mental, objetiva-se promover um cuidado mais 

próximo das famílias. Inclusive este aspecto é exaltado nas Conferências Nacionais de Saúde 

Mental, como especificado na seguinte proposta: “O processo de substituição progressiva dos 

leitos psiquiátricos por outras formas de assistência exige a potencialização do papel dos 

familiares nos cuidados dos portadores de transtornos mentais” (Brasil, 2002, p. 37). 

Em nossa pesquisa, verificamos que as intervenções direcionadas aos acompanhantes 

foram constituídas de atividades em grupos e outras ações pontuais, pautadas em alguma 

necessidade detectada pela equipe. Parte dessas ações referia-se ao momento da alta do 

usuário e serão descritas no próximo capítulo. Já os grupos de familiares eram conduzidos 

pela assistente social, organizados em três encontros, nos quais foram discutidas questões 

relativas a respeito do cuidado oferecido ao usuário no contexto da Política Nacional de Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas vigente. 
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No tocante às intervenções direcionadas aos usuários, nosso estudo identificou a 

participação deles em uma variedade de atividades promovidas pelo serviço. Desde o 

princípio do atendimento, encontramos registros em todos os prontuários de ações como: 

acolhimento, avaliação e escuta psicológica, avaliação e consulta psiquiátrica, orientação em 

enfermagem e visitas domiciliares. Além disso, observamos que, uma vez inseridos no CAPS, 

os usuários tiveram a oportunidade de participar de grupos intitulados: 

a) Grupo de saúde, coordenado pela enfermeira e pela auxiliar de enfermagem, com o 

objetivo de tratar temas de saúde em geral; 

b) Grupo Psicossocial, desenvolvido por profissional da psicologia e serviço social, 

tratando de temas como loucura, Luta Antimanicomial e outras questões que 

tangenciavam o cotidiano do serviço. 

c) Grupo Psicoterapêutico, realizado por profissionais da psicologia, com o objetivo de 

possibilitar um espaço de escuta, discussão e compartilhamento de experiências, 

conflitos, sentimentos, tratamentos pregressos e vivências dos usuários em sofrimento 

psíquico. Tais estratégias visavam melhorar a adesão dos usuários, criar vínculos, 

proporcionar maior compreensão do cuidado e das possibilidades de controle e 

superação do sofrimento. 

d)  Grupo Desinstitucionalização/alta, cujo objetivo era preparar o usuário para sua alta 

do CAPS, fornecendo-lhe as orientações necessárias através dos serviços oferecidos 

por profissionais da enfermagem, psicologia e serviço social. 

 Encontramos ainda registros da participação dos usuários em assembleias e 

confraternizações compostas por passeios, festas (junina, aniversários), feiras temáticas 

(saúde, saúde mental), caminhadas pela cidade e momentos recreativos como gincana, bingo e 

passeatas. 
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O privilégio dado às atividades coletivas nos serviços de saúde mental deve ser 

considerado como um ponto positivo, se considerarmos que o isolamento e a dificuldade em 

estabelecer vínculos afetivos e sociais são marcantes nos transtornos mentais graves. Talvez, 

por este motivo, as oficinas terapêuticas, uma forma privilegiada de atividade coletiva e que 

se produz ao redor de alguma atividade, têm sido consideradas como atividades organizadoras 

dos serviços substitutivos de saúde mental e até mesmo a “coluna vertebral” dos mesmos 

(Costa et al., 2008; Guerra, 2008; Lima, 2008).  

No CAPS pesquisado, mesmo diante da variedade de atividades sobre as quais os 

prontuários faziam menção, prevaleceram, sobremaneira, os registros de participação dos 

usuários em oficinas, compostas de atividades: 

a) de artesanato, incluindo pintura em tecido, desenho, crochê, bordado, arraialo, jornal, 

tear e mosaico com EVA.
28

;  

b) de música, desenvolvida através de coral ou karaokê; 

c) de jogos, por exemplo, dominó, cartas;  

d) outras oficinas pontuais de alongamento, cultivo de horta, beleza (corte de cabelo, 

manicure) e cozinha terapêutica.  

Ao se referirem às oficinas terapêuticas, autores afirmam que não é a atividade em si, 

mas a convivência instaurada entre os seus participantes que fornece o seu caráter terapêutico: 

“A convivência, portanto, tem lugar central no dispositivo terapêutico (...) mesmo que esse 

isolamento persista no cotidiano, fora da instituição, o momento de convivência nas oficinas é 

de vital importância” (Costa & Figueiredo, 2008, p. 8). A sociabilidade que pode ser 

propiciada pelas oficinas por intermédio do trabalho em grupo é uma das marcas das 

atividades que funcionaram no Brasil desde as primeiras experiências de CAPS. O 

                                                 
28

 Trata-se de um emborrachado, em geral, comercializado em folhas do tamanho de cartolina, 

aplicado em diversas atividades artesanais. A sigla EVA significa Etil, Vinil e Acetato, materiais 

utilizados em sua confecção (Espaço Educar, 2017). 
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fundamento que acompanhou a manutenção das oficinas em tais serviços foi de que era 

importante produzir e conservar espaços onde o usuário pudesse elaborar e articular as 

experiências vividas dentro do serviço e fora dele (Lima, 2008). 

Segundo Prata (2008), elas se constituem em instrumento privilegiado para mediar o 

diálogo e sustentar a convivência na atenção psicossocial. Seu propósito é estender os 

resultados que acontecem em seu interior para outros momentos e outros locais. De forma 

semelhante, Ribeiro (2008) afirma que as oficinas estão amparadas na proposta de que é 

possível, em seu contexto, trabalhar questões do sofrimento psíquico que foram produzidas 

pelo isolamento, pela ruptura com o social e pela impossibilidade de tornar coletivas as 

experiências pessoais, facilitando a comunicação e as relações interpessoais. A intenção no 

contexto da reforma psiquiátrica, portanto, é de que as oficinas se constituam em dispositivos 

capazes de criar condições para que o usuário supere as barreiras existentes no social. Dessa 

forma, espera-se que “(...) sejam catalisadores da produção psíquica dos sujeitos envolvidos, 

facilitando o trânsito social deles na família, na cultura, bem como sua inserção ou reinserção 

no trabalho produtivo” (Ribeiro, 2008, p. 105). 

É comum encontrar oficinas que visam desenvolver uma determinada técnica, mas, 

sobretudo, buscam promover “(...) um diálogo e interação entre aqueles que durante muito 

tempo permaneceram desacreditados do convívio social” (Ribeiro, Sala & Oliveira, 2008, p. 

518). Entretanto algumas situações podem despontar como problemáticas, como a falta de 

interação entre usuários e profissionais, a não discussão sobre a finalidade do que se está 

produzindo, ou mesmo o não compartilhamento dos sentimentos dos participantes durante ou 

após a atividade, impossibilitando que os usuários percebam qual o sentido do que estão 

fazendo. Além disso, ainda que muitas vezes funcionem como organizadoras dos serviços de 

atenção diária de saúde mental, é preciso estar atento para que elas não estejam desconectadas 

do projeto terapêutico do usuário. Assim, não importa exatamente de qual atividade o usuário 
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está participando, mas é relevante que os técnicos tenham claro qual a situação clínica do 

usuário e qual o objetivo que pretendem atingir por meio das propostas de cuidado que lhe 

fazem. 

Ainda que não seja a atividade em si que dê o tom terapêutico a uma oficina, Yasui 

(2010) e Guerra (2008) propõem que haja uma oferta diversificada de atividades nas oficinas 

em serviços de saúde mental. A diversidade serviria como um termômetro do cuidado 

oferecido. Nas palavras de Yasui (2010, p. 149-150): “(...) o menu de atividades de um serviço 

é um indicador da qualidade das ações. (...) quanto maior a diversidade e a quantidade de 

ferramentas, teremos mais possibilidades de construir projetos de cuidado adequados à 

complexidade de nosso ofício” (grifo do autor).  

Todavia, como afirmamos, a variedade de atividades ou mesmo o ato de realizar uma 

oficina não bastam. É preciso observar a forma como ela é realizada e o que ela coloca em 

movimento. Tal como alerta Ribeiro (2008), não basta propor práticas ligadas à produção de 

atividades e denominá-las de modo indiscriminado de “oficinas” sem haver uma reflexão crítica 

a respeito delas. Saggese (2008), por sua vez, entende que se, em um CAPS, as oficinas são 

implantadas de um ponto de vista tecnicista, ou seja, uma série de técnicas são pensadas e 

aplicadas por uma equipe a um grupo de pacientes com alguma dificuldade, esquece-se da 

relação com os sujeitos, que é a parte mais importante do funcionamento de um serviço de 

saúde mental.  

Neste sentido, o estudo de Salles e Barros (2007) mostrou que os usuários têm 

apontado críticas quanto ao tratamento oferecido nos serviços substitutivos, dando sinais de 

que, em alguns casos, se resumiria a entretenimento. Para Guerra (2008), esta forma de fazer 

oficinas está atrelada a um discurso de déficit do usuário, que é visto de forma infantil e 

colocado para passar o tempo fazendo “trabalhinhos” que vão ser doados para familiares ou 

conhecidos. Como afirmam Almeida, Moraes, Barroso, Barros e Sampaio (2008, p. 119): “Não 
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é possível batizar a oficina e a atividade de terapêuticas e deixar ali, por meses a fio, um cliente 

ou vários clientes, massificados na mesmice, (...)”.  

 Ainda que não tenhamos analisado diretamente o funcionamento das oficinas, é 

importante alertar para que elas não se resumam a funções esvaziadas, tal como acontecia em 

parte dos CAPS analisados por Ribeiro et al. (2008, p. 521): “Em alguns locais estudados, as 

oficinas não eram compreendidas por profissionais e usuários que faziam um tratamento 

centrado na consulta médica, psicológica e no uso de medicamentos”. Os autores acrescentam 

que o não entendimento do que é feito no CAPS e de seus propósitos pode levar este serviço a 

ser visto apenas como um lugar para o usuário permanecer enquanto a família descansa. 

De modo geral, ao realizar o mapeamento das ações oferecidas a cada usuário que 

recebeu alta no ano de 2015, identificamos que, uma vez no CAPS, cada um deles é imerso 

em um pacote de ações. São raros os casos em que o usuário recebeu poucas ações, ou seja, a 

maior parte dos prontuários continha informações que indicavam a participação do usuário na 

totalidade das ações que o serviço oferecia. Embora a variedade de atividades em que cada 

usuário pode participar, como vimos, seja valorizada por Yasui (2010) e Guerra (2008), 

lembramos que não se trata de criar uma prescrição padrão, entendida como regra para todos 

os usuários. Vejamos o alerta de Prata (2008, p. 164):  

 

Quanto às oficinas terapêuticas, tenho a convicção de que é preciso que não 

trabalhemos com elas na perspectiva de que o seu conjunto resultará num programa 

terapêutico no qual os usuários serão inseridos. Penso que, quando fazemos o convite 

a cada um de estar nesses espaços, é preciso que compartilhemos com eles um esforço 

cotidiano de construção de um tratamento possível. Uma concepção de serviço 

identificada a um „programa terapêutico‟ pronto parece estar resultando em uma nova 

fase institucional da doença. Por isso torna-se fundamental uma prática que crie fatos, 
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acontecimentos, espaços de expressão e criação dentro da estrutura coletiva dos 

serviços, favorecendo a convivência e a troca de experiências, num esforço incessante 

de superação dos vícios institucionais.  

 

Em nosso estudo, foram muitas as circunstâncias nas quais identificamos a realização 

de ações que se preocupavam em corresponder ao cuidado em liberdade, de acordo com os 

princípios da Reforma Psiquiátrica. Contudo, observamos, nos registros dos prontuários, 

algumas situações pontuais nas quais o usuário não participou do conjunto de ações oferecidas 

pelo serviço, e consideramos importante discutir brevemente sobre as especificidades das 

mesmas. A primeira diz respeito a um usuário cujas intervenções realizadas pela equipe eram 

compostas por visitas domiciliares, visto que ele “passava o dia todo em casa deitado”, 

conforme registrado em seu prontuário. O segundo caso se refere a um usuário em cujo 

prontuário continha a informação de que ele “não aceitava ir ao CAPS para tratamento”. Estes 

casos parecem demonstrar a complexidade presente no cotidiano do CAPS, que não se 

restringe ao cuidado daqueles que vão até o serviço, e, concomitantemente, remetem aos 

pressupostos centrais da Reforma Psiquiátrica que é o cuidado no território. 

Uma terceira situação, que aponta outro problema sutil, diz respeito a pelo menos 

cinco casos que continham registros de “resistência às oficinas” em seus prontuários. Apesar 

de participarem de um rol de outras atividades, como passeios, confraternizações e outras 

atividades coletivas que não as oficinas, essa “resistência” era constantemente registrada 

como um problema para o desenvolvimento do cuidado, como se a intervenção não pudesse 

ser completa em um CAPS devido a não participação em oficinas terapêuticas. Ainda que não 

tenhamos encontrado registros suficientes para discutir tais resistências, é importante sinalizar 

dois pontos, já mencionados anteriormente: o primeiro, não é a atividade em si que garante o 

cuidado, mas a qualidade das relações; e, o segundo, a necessidade das atividades serem 
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trabalhadas no contexto do Projeto Terapêutico do usuário, assim como no âmbito do projeto 

técnico do serviço. Como nos indica Almeida et al. (2008, p. 118): 

 

As atividades precisam ter indicação justificada, propostas como prescrição, 

observando-se a aceitação, as recusas, as devolutivas. Há, portanto, um objetivo, que é 

o de construir vínculo, de mediar uma relação significativa com objetos 

intermediários, de obter respostas que, estas sim, doem sentido ao afazer. 

 

A gama de atividades contidas em cada um dos prontuários pesquisados nos ofereceu 

indícios de mais uma questão: a interdisciplinaridade. Do total de atividades registradas, 

verificamos que a quantidade de ações desenvolvidas com exclusividade por um profissional 

era proporcionalmente menor e caracterizada, em sua maioria, pelas escutas iniciais do 

tratamento e pelas consultas psiquiátricas em detrimento das ações interdisciplinares, 

manifestadas, por exemplo, na condução de grupos, na realização de visitas domiciliares, na 

condução das oficinas.  

A interdisciplinaridade nas ações de saúde mental é valorizada por Pelisoli e Moreira 

(2007). Ao realizarem um estudo comparativo, descreveram que, enquanto no primeiro 

levantamento encontraram mais de 80% dos prontuários contendo registro de apenas um 

profissional, em levantamento posterior, havia 100% dos casos sendo atendidos por 

profissionais de diferentes áreas. Já nos prontuários analisados por Bellettini e Gomes (2013), 

foram encontrados dados de que apenas 15% dos usuários do CAPS pesquisado foram 

atendidos pela assistente social, somente 29% passaram pela terapeuta ocupacional e 38% 

pela enfermeira. Importante ressaltar que a complexidade dos fatores que envolvem o 

sofrimento psíquico não se resolve com uma ou outra disciplina. Como afirmam Ribeiro et al. 

(2008, p. 818): “(...) incorporar e articular diferentes saberes e agentes sociais no processo de 
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reabilitação dos sujeitos em sofrimento psíquico constitui um grande avanço, uma vez que 

contribui para a produção de novas maneiras de compreender e de intervir no sofrimento 

mental”. 

A interdisciplinaridade e a incorporação de várias especialidades e diferentes 

profissões são ingredientes que contribuem e potencializam, sobremaneira, a confecção de 

PTSs, ferramenta de cuidado que deve ser elaborada e revisada periodicamente dentro do 

CAPS. Esse instrumento, segundo Campos e Amaral (2007), deve partir de reflexões 

sistematizadas que objetivam fazer proposições em direção ao futuro do usuário. 

À luz das análises efetuadas neste capítulo, encontramos elementos que atestam as 

(im) possibilidades de cuidado no CAPS. Assim, é importante retomar alguns elementos que 

contribuem e comprovam que o CAPS é um lugar para a efetivação do cuidado em liberdade. 

O primeiro deles diz respeito ao fato de o público atendido, no que se refere a queixas e 

diagnósticos, ser composto de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, cuja 

assistência, historicamente, manteve-se restrita ao isolamento em hospitais psiquiátricos e que 

passaram a ser cuidadas na comunidade. Em segundo lugar, o número reduzido de usuários 

encaminhados para internação durante o período de acompanhamento no CAPS pesquisado e, 

quando necessário, feito na Emergência Psiquiátrica de um hospital geral, e não no hospital 

psiquiátrico; seguido do índice de 44% de usuários que nunca passaram por internação 

psiquiátrica. Além disso, a interdisciplinaridade presente na maior parte das ações realizadas e 

na confecção dos Projetos Terapêuticos desponta como um importante fator na realização do 

cuidado em liberdade. A amplitude e a variedade das intervenções, presentes nos casos 

estudados, demonstram que o cuidado ofertado pelo CAPS, em parceria com a RAPS em 

muitas situações, extrapola o sujeito e se preocupa com suas relações com a família, a 

sociedade e com o território, bem como ultrapassa os aspectos clínicos e alcança os aspectos 

sociais. 



133 

 

 

 

Por outro lado, as análises apontaram fatores que ainda precisam ser melhorados para 

tornar o cuidado em liberdade mais amplo e completo. O primeiro deles diz respeito ao 

acolhimento dos usuários antes da primeira internação psiquiátrica, tendo em vista que 15% 

dos usuários pesquisados somente adentraram o serviço após ter passado pelo internamento. 

Além disso, é preciso ficar atento às formas de exercer o cuidado, incluindo a maneira de 

realizar as oficinas terapêuticas e até mesmo os encaminhamentos que envolvem a busca pelo 

direito ao benefício financeiro, evitando associá-lo à incapacidade civil. É preciso, ainda, 

promover a expansão das ações do CAPS para além de seus muros e melhorar seus vínculos 

com o território. 

Como afirma Desviat (2015), o cuidado de base comunitária não são os centros de 

saúde mental, ou os hospitais dias e nem mesmo a atenção domiciliar, e sim o trabalho em 

rede, a ação em um território em contínua interação com seus cidadãos e organizações. Neste 

sentido discutimos, no próximo capítulo, como o movimento rumo ao território pode ou não 

ser impulsionado pela alta do CAPS e quais os percalços encontrados neste processo. 
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Se se trata de pensar que „a liberdade é terapêutica‟, cada 

ato em liberdade pode ser terapêutico. Se se trata de 

desinstituir a doença como experiência que não é 

separável da existência, trata-se de valorizar, mais que o 

sintoma (sobre o qual se constrói a instituição), o 

conjunto de recursos positivos do serviço e da demanda 

(Rotelli et al., 2001, p. 46). 
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4  SOBRE A ALTA DO CAPS: VESTÍGIOS DE CUIDADO EM LIBERDADE? 

 

Neste capítulo, dedicamo-nos aos aspectos ligados diretamente ao momento da alta do 

CAPS. Procuramos identificar nos prontuários como foi conduzido tal processo, levando-se 

em conta os profissionais que registraram a alta no prontuário, quais as questões discutidas, 

bem como as intervenções realizadas com os usuários e seus acompanhantes visando 

especificamente à alta. Investigamos ainda a quantidade de vezes que este procedimento foi 

registrado em cada prontuário, a realização de contato com outros serviços da RAPS para 

tratar de questões relativas à alta e os encaminhamentos realizados nesta etapa para encerrar o 

acompanhamento. 

Estes quesitos, e outros já discutidos no capítulo anterior, são elencados nas discussões 

de Pinheiro (2009), para quem a alta deve mobilizar a problematização das seguintes 

questões: procedimentos técnicos necessários para que a alta seja possível; a retomada de 

parâmetros diagnósticos e índices que justifiquem a seleção e admissão de usuários e que 

indiquem que ele não necessita mais do serviço; os parâmetros diagnósticos e índices que 

permitam a construção de PTSs que possibilitem a alta; a relação dos usuários com leis que 

garantam seu acesso a benefícios; e, por fim, o debate de que a alta não deve ser o objetivo do 

serviço, ou seja, como a alta teria um desfecho coerente sem que se transforme em uma ação 

obrigatória ao redor do qual giram todas as ações. 

De acordo com Pinheiro (2009) a alta carrega o risco de evocar características do 

tratamento manicomial, porque, quando “dada” ao usuário, sem sua efetiva participação, está 

mais ligada à tutela do que á produção da autonomia, afinal é o outro quem decide, quem 

direciona. Por outro lado, quando realizada dentro de um processo que privilegia o modo de 

atenção psicossocial, pode favorecer a avaliação dos resultados alcançados, bem como se 

constituir em um dispositivo que retrata o movimento do usuário para além da vida no CAPS 
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e demonstrar o papel ativo de uma rede de serviços que dê suporte e continuidade ao 

acompanhamento. 

O chamado modo de atenção psicossocial foi pensado frente a críticas sobre o modo 

asilar de assistência em saúde mental, opondo-se a ele por meio de possibilidades práticas e 

radicalmente novas, baseadas nos princípios da Reforma Psiquiátrica. Dentre suas principais 

características, está o rompimento da visão puramente orgânica e biológica frente ao 

sofrimento psíquico, dos mitos de periculosidade, da centralidade dada aos sinais e sintomas, 

propondo-se, portanto, tecnologias de cuidado que envolvam escuta, acolhimento, 

participação e implicação do sujeito no tratamento. Seu objetivo, mais do que remover o 

sofrimento a qualquer custo, é compreendê-lo no contexto da vida do usuário e de suas 

relações com o mundo à sua volta. Ao se orientar por este ponto de vista, os serviços de saúde 

mental se constituem como lugares capazes de proporcionar momentos de fala e de escuta, 

particularmente por meio de intervenções que facilitem esse processo, como as assembleias e 

os PTSs. A organização do trabalho prevê a participação de toda a equipe e sob a forma mais 

horizontalizada possível (Costa-Rosa, 2000). 

Na visão de Pelizzaro (2006), a alta está relacionada ao desligamento ou 

desvinculamento do usuário do CAPS e pode se constituir em sinônimo de que os objetivos 

almejados pelo serviço foram alcançados, correspondendo à etapa final do tratamento. 

Conquanto considere que não tenha encontrado literatura específica sobre a temática da alta e 

afirme que poucos profissionais afirmam praticá-la no contexto do CAPS, a autora defende 

que este serviço se constitui como um lugar de passagem, que não pretende institucionalizar o 

paciente, mas que intente, dentre seus objetivos, romper com a lógica manicomial e com a 

dependência em relação às instituições de cuidado. 

Como qualquer outra ação dentro de um serviço substitutivo de saúde mental, não é a 

existência ou não da alta dentro do CAPS que garante o seu caráter antimanicomial. Já foi 
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discutido, nesta tese, que o fato de um serviço estar localizado no território, ou mesmo a 

implantação de oficinas, nomeadas de terapêuticas, em seu interior não garantem o seu caráter 

psicossocial se as características dessas intervenções e o modo de relacionamento com o 

usuário se mantiverem dentro de preceitos manicomiais.  

De igual forma, a alta, ainda que como um procedimento de desligamento formal do 

usuário em relação ao serviço, pode acabar por se caracterizar como uma ação manicomial se 

aquele a quem a alta diz respeito não estiver diretamente implicado nesta decisão, ou seja, se 

ainda for o outro quem decide por ele e que mantém a tutela sobre o seu cuidado. Com estes 

alertas, queremos destacar que não é a alta, em si mesma, um procedimento antimanicomial a 

ser defendido a qualquer custo, mas a forma como ela é colocada em prática no serviço 

substitutivo de saúde mental, o que pode nos dar elementos para discutir o cuidado em 

liberdade.  

Segundo Pelizzaro (2006), existiriam fatores favoráveis e desfavoráveis à alta do 

CAPS. No primeiro caso, ela estabelece o fato de a alta ser incluída nos PTSs enquanto uma 

possibilidade desde o princípio do tratamento, como uma forma de ajudar o usuário a se 

responsabilizar pelo cuidado que lhe é oferecido. Além disso, aspectos como a produção da 

autonomia do usuário e sua convivência com outras pessoas favoreceriam à alta. Por outro 

lado, a falta de rede de apoio para o usuário, as dificuldades relacionadas à continuidade do 

cuidado na atenção básica e à falta de territorialização do CAPS são aspectos desfavoráveis 

para a efetivação da alta em um serviço como este. 

Pontuadas estas questões, partimos para a discussão sobre os dados coletados nesta 

pesquisa. Lembramos que uma das últimas questões abordadas no capítulo anterior foi a 

importância do exercício da interdisciplinaridade e a conexão entre diferentes saberes para o 

cuidado no CAPS e para a efetivação de PTSs eficazes. Retomando esta questão, damos início 
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às análises desse capítulo com os dados sobre quem foram os profissionais responsáveis por 

efetuar os registros das altas nos prontuários. 

Na Figura 13, observamos a proporção de registros feitos por cada profissional. É 

importante pontuar que, em alguns casos, a alta foi registrada por mais de um profissional, ou 

seja, encontramos registros de alta, em um mesmo prontuário, feitos pelo médico e pela 

auxiliar de enfermagem; pelo médico e pela psicóloga; pelo médico e pela assistente social. 

Houve casos ainda em que a alta foi registrada por três ou mais profissionais que trataram 

diretamente desse assunto com o usuário. Contudo, ainda que o registro da alta tenha sido 

realizado, nos casos citados, por mais de um profissional e que tenhamos observado a 

participação de profissionais de diferentes áreas no registro desse procedimento, podemos 

visualizar no gráfico que os registros feitos pelo médico prevaleceram. 

 

 

Figura 13: Profissionais responsáveis pelo registro da alta nos prontuários pesquisados  
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O fato de as altas terem sido registradas, sobremaneira, pelo profissional da medicina, 

possibilita questionar se, no contexto de um CAPS, a alta é vista como um procedimento de 

competência do médico e se existe uma postura da equipe que o mantém na centralidade do 

cuidado. Ao fazer uma leitura completa e detalhada dos prontuários, observamos que, em 

vários casos, houve um longo processo discutido e trabalhado pela equipe no sentido da 

indicação da alta. Entretanto o registro final, isto é, quem “batia o martelo”, era o médico. 

Este questionamento foi reforçado pelo pequeno bilhete que encontramos em alguns 

prontuários, anexado na frente dos mesmos, que denominamos “bilhetinho da alta”.  Escrito 

por algum membro da equipe e direcionado ao médico, o “bilhetinho” sugeria que, no dia da 

consulta psiquiátrica, o médico concedesse a alta para o usuário.  

Importante destacar que, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, a equipe deve 

manter uma relação horizontalizada entre seus membros e as discussões sobre cada caso 

devem incluir a todos, e contar com a participação do usuário quando da tomada de decisões. 

Sob este prisma, o enfrentamento do modelo médico hegemônico, no qual tal profissional tem 

lugar central e poder decisório, deve ser combatido e substituído por um cuidado com a 

participação de todos os integrantes da equipe, como sugerido por Pitta (2011, p. 4582): “O 

lugar simbólico do medicamento e do médico na relação com o usuário é algo que precisa ser 

trabalhado, valorizado, e a um só tempo, desmistificado por esses profissionais”. 

A questão do medicamento, em nosso estudo, foi um dos assuntos mais presentes nos 

registros ligados diretamente à alta. A importância do uso da medicação foi elencada como 

requisito indispensável para que o usuário mantivesse sua estabilidade psíquica. Cabe 

ressaltar que 100% dos usuários que receberam alta do CAPS em 2015 faziam uso de 

psicotrópicos. 

Este aspecto também foi colocado em relevo nos estudos de Bellettini e Gomes 

(2013), no qual o uso de medicação psiquiátrica foi registrado em 98% dos prontuários, bem 
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como na pesquisa de Mangualde et al. (2013), que encontrou 60% dos usuários fazendo uso 

de mais de um psicotrópico. 

O alerta quanto ao uso exacerbado de medicamento no âmbito da saúde mental está 

presente no relatório da IV CNSM, com propostas que visam promover discussões, fornecer 

informações críticas e campanhas na mídia sobre a prescrição e uso irracional de 

medicamentos. A ideia é ampliar a divulgação sobre o tema da saúde mental, no sentido de 

explicitar que as formas de intervenção neste campo não se reduzem ao uso de remédios, cujo 

exagero tem se tornado um problema de saúde pública (Brasil, 2010). 

A importância da medicação na história da psiquiatria e, especialmente, no âmbito das 

reformas psiquiátricas é exaltada por alguns autores. Bezerra Júnior (2001), por exemplo, 

pontua que, desde que os medicamentos passaram a ser utilizados para o tratamento do 

sofrimento psíquico, alterou-se, de maneira significativa, a perspectiva terapêutica dos casos 

mais graves, que passaram, inclusive, a apresentar evoluções clínicas diferentes. Amarante e 

Freitas (2015) asseveram que a redução imediata dos sintomas, o alívio da angústia dos 

pacientes, a possibilidade de desospitalização e o aumento das chances de convivência na 

comunidade são fatores positivos do uso da medicação que foram logo identificados, a partir 

da década de 1950, quando passaram a ser usados os primeiros psicotrópicos. Entretanto, 

autores reconhecem que, apesar dos benefícios, não tardou para que as críticas ao uso dos 

medicamentos psiquiátricos começassem a emergir:  

 

(...) passada a euforia inicial motivada pelos resultados imediatos da medicação, 

passou-se a verificar também a relação entre o tratamento medicamentoso e a indução 

ou reforço dos chamados sintomas negativos. A atenção se volta, então, para os 

possíveis efeitos do uso das drogas a longo prazo sobre a modulação afetiva, a 
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comunicação, a percepção ou outras funções do sistema nervoso central (Amarante & 

Freitas, 2015, p. 88). 

 

Uma primeira questão, portanto, que incentiva repensar o lugar da medicação no 

cuidado às pessoas com sofrimento psíquico grave, diz respeito aos efeitos indesejáveis sobre 

o corpo (dificuldade de concentração, movimentos involuntários), os sentimentos (falta de 

energia, perda de controle do mundo interior, sentir-se afastado de suas emoções), a saúde, a 

qualidade de vida e as chances de retomar suas atividades. Apesar de as novas gerações de 

antipsicóticos terem renovado as esperanças quanto ao tratamento das psicoses, pesquisas têm 

mostrado que eles estão apresentando eficácia comparável e efeitos colaterais similares aos 

dos antipsicóticos tradicionais (Rodriguez et al., 2013). 

Amarante e Freitas (2015) retomam estudos sobre o uso de medicamentos 

psiquiátricos e evidenciam que pessoas tratadas com métodos psicossociais apresentam 

melhor recuperação que aquelas tratadas com psicotrópicos. Acrescentam que mesmo os 

estudos-controle, feitos com o uso de placebo, trazem dúvida sobre até onde vai a eficácia 

desse recurso terapêutico. Eles lançam mão de um estudo longitudinal, publicado por Harrow 

e Thomas (2013), que acompanhou pacientes por 20 anos com o intuito de responder as 

questões: Todos os pacientes com esquizofrenia necessitam de tratamento contínuo com 

antipsicóticos ao longo de suas vidas? O uso por longo tempo de antipsicóticos para pacientes 

com esquizofrenia reduz ou elimina os sintomas psicóticos? Os dados encontrados pelos 

autores mostram que, após quatro anos e meio de tratamento, 86% dos pacientes que 

tomavam medicação apresentavam atividade psicótica e 54% haviam sido hospitalizados no 

período. Já, entre os pacientes sem medicação psiquiátrica, a porcentagem de atividade 

psicótica foi de 23% e o índice de hospitalização, 13%. 
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Os dados apresentados por eles demonstram que, a longo prazo, os índices de 

atividade psicótica e de hospitalização seriam menores em pacientes sem medicação 

psiquiátrica do que em pacientes medicados, informações que se mantêm com poucas 

variações ao longo dos 20 anos de estudo. Amarante e Freitas (2015) se valem destas 

pesquisas no sentido de demonstrar que é possível tratar a crise psicótica por meio de uma 

abordagem psicossocial e sem medicação, e ainda obtendo melhores resultados a longo prazo. 

Para os autores, tal constatação indica a necessidade de explorar as abordagens psicossociais e 

suas evidências, especialmente na conquista da desospitalização. 

Rodriguez et al. (2013) apontam que o uso da medicação parte de uma abordagem 

centrada no sintoma e não na pessoa, desconsiderando outras questões associadas ao 

sofrimento psíquico. As autoras afirmam que não é raro a prescrição de psicotrópicos ser 

resultado da falta de acesso a outros serviços. 

No momento em que a medicina se apropria daquilo que não é de ordem exclusiva ou 

predominantemente médica, mas que advém de fatores sociais, econômicos ou políticos e 

oferece fármacos para isso, tem-se o processo de medicalização e não mais de medicação. Isto 

significa que problemas próprios da vida humana passam a ser sentidos e vividos como 

problemas de saúde, como patologia, para os quais a resposta é a utilização de medicamentos 

(Amarante, 2007). 

Especificamente no caso do sofrimento psíquico, quantos de nós, que atuamos na 

saúde mental, já não nos deparamos com situações nas quais a medicação foi a primeira ou, 

até mesmo, a única resposta oferecida ao usuário? Santos (2010) entende que chega a parecer 

uma “loucura” problematizar que o uso de medicamentos pode não ser imprescindível em 

casos que apresentam intenso sofrimento psíquico ou alterações psíquicas e, ou, do curso do 

pensamento. De forma semelhante, Santos (2010, p. 182) afirma: “A medicação parece estar 

fora da contratualização e subjaz silenciosamente nos projetos terapêuticos, como cláusula 
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pétrea, fora de discussão”. Segundo a autora, chega-se ao ponto de a medicação ser condição 

para acesso a outros desdobramentos do tratamento, como ser acolhido em uma casa ou 

receber alta. Comportamentos como estes reforçam a necessidade de repensar o lugar ocupado 

pelo medicamento no âmbito da saúde mental, para que não seja considerado o recurso 

terapêutico, mas um recurso terapêutico, ou seja, a ter seu uso avaliado no contexto de vida 

de quem vai utilizá-los.  

Além de questões clínicas que envolvem indicação e contraindicação, Bezerra Júnior 

(2001) aponta que existem outras variáveis em jogo no ato de prescrever um medicamento. As 

condições de trabalho de um psiquiatra, as consultas rápidas, os intervalos de 30 em 30 dias 

entre as consultas, a pressão exercida pela indústria farmacêutica e a própria visão do 

sofrimento psíquico são fatores que incidem sobre a forma como o recurso da medicação é 

utilizado. É preciso estar atento para que, como alertam Amarante e Cruz (2008, p. 35), a 

medicina não se torne apenas “(...) pura medicalização dos problemas que, sob a aparente 

garantia de tratamento e assistência, desresponsabiliza tudo e todos”. Ou ainda, como 

escreveu Basaglia (1985), que a medicação não se torne apenas uma forma de acalmar a 

ansiedade do médico ante um paciente com o qual não consegue se relacionar e encontrar uma 

linguagem comum.  

Sobre esta questão, não se trata de abolir o medicamento, mas de questionar se é 

possível fazer dele uma ferramenta no processo terapêutico e de que forma isso pode 

acontecer, conforme pontua Bezerra Júnior (2001, p. 153): 

 

Se o médico for suficientemente criterioso para ouvir o discurso do paciente não como 

produto da ignorância ou de pobreza intelectual, mas como um discurso diferente, de 

complexidade e riquezas próprias, terá aí um campo de intervenção terapêutica e de 

pesquisa altamente promissora. O medicamento poderá ser então um instrumento que 
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lhe permite acesso a este outro código de percepção e expressão emocional. Se, ao 

contrário, reduz o que escuta a caricatura ou curiosidade folclórica turva o próprio 

olhar, não enxerga mais do que sintomas que não consegue entender direito e faz do 

medicamento um cala boca. 

  

A constatação de que 100% dos usuários que receberam alta do CAPS estavam em uso 

de psicotrópicos é um dado que reforça a necessidade de repensarmos o lugar do 

medicamento nas práticas em saúde mental. Estaria a alta, ou a concepção de estabilidade 

condicionada ao uso de medicamentos? Ou seria o uso do medicamento regra neste serviço? 

Ainda que, para responder estas questões, sejam necessárias análises que se aprofundem em 

outros dados, abordar este assunto agrega elementos para a nossa discussão sobre o cuidado 

em liberdade. 

Campos e Amaral (2007) defendem que, na área da saúde, aspectos como o poder 

terapêutico da escuta, da palavra, da educação em saúde e do apoio social devem ser 

valorizados para que a terapêutica não fique restrita a remédios e procedimentos cirúrgicos. 

Reafirmamos que faz parte desse processo reconhecer a importância do medicamento como 

um dos recursos terapêuticos, entretanto trata-se de admitir que há outras formas de lidar com 

o sofrimento psíquico, marcadas pelo vínculo e pelo afeto. Como escreveu Delgado (2011, p. 

4705):  

 

Mas é claro que é o avanço da medicina e dos medicamentos que permite a reinserção 

social e a convivência, restituindo o indivíduo, sua alma e desejos, ao mundo dos 

vivos. O que não significa esquecer que muitas vezes água com açúcar dada com amor 

faz mais efeito do que remédio dado com indiferença. 
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É preciso, portanto, ampliar a noção de cuidado para uma concepção na qual a 

importância dos sintomas não se restrinja à etiologia da doença, mas que eles sejam vistos 

como fenômenos que têm algo a dizer sobre aquele sofrimento, sobre aquela pessoa e sobre 

sua história de vida. Leal (2007), por intermédio de dois casos clínicos nos quais o delírio 

estava presente, considerou a importância de compreender o seu significado como uma 

experiência humana, que se expressa naquela singularidade e não somente como traço que 

deve ser suprimido a qualquer custo.  

Mesmo o êxito do tratamento em CAPS, conforme discute Coneglian (2011), 

entendido classicamente na saúde mental como equivalente à remissão de sintomas, com a 

Reforma Psiquiátrica é ampliado, visto que se objetiva olhar para a pessoa, não somente para 

a doença, considerando sua vida e seu contexto. Almeida et al. (2008) defendem que, uma vez 

passada a crise e a fase aguda do sofrimento psíquico, é primordial trabalhar qual a percepção 

que a pessoa tem de si e do mundo após a experiência do transtorno mental. Não se trata de 

insistir para que a pessoa volte a ser o que era e retorne às mesmas condições que estavam 

postas no momento em que a crise se instalou, mas de ajudá-la a encontrar uma nova 

estabilidade psíquica. Para os autores: “Não há trabalho de „resgate‟ e sim de „construção‟, 

tanto de uma nova compreensão de si como da sociabilidade” (Almeida et al., 2008, p. 121).  

Considerando que essa compreensão a respeito da melhora do usuário poderia ser 

evidenciada quando da alta do usuário, nossa pesquisa se deteve sobre os assuntos evocados 

nos registros concernentes a tal momento. Neste sentido, identificamos que, além do uso da 

medicação, as melhoras obtidas, ao longo do acompanhamento do CAPS, foram retomadas 

em parte dos prontuários no momento da alta. Tais melhoras se referiam, majoritariamente, ao 

alívio dos sintomas apresentados no início do atendimento, isto é, às queixas que havia levado 

o usuário a procurar o serviço de saúde mental. Ou seja, esses registros estavam ligados à 

sintomatologia apresentada na queixa inicial, abrangendo a estabilidade deles, a melhora do 
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quadro inicial e a remissão dos sintomas. Aspectos relacionados à atenção, concentração e 

redução da ansiedade também estavam contidos nas anotações, assim como questões referidas 

a “autocuidado” e os relatos de atividades realizadas pelos usuários, tais como “faz atividades 

domésticas”, “cultiva horta”, “faz jardinagem”, “bordado”. Além disso, questões relacionadas 

à produtividade constavam como favoráveis à alta, referidos como “trabalhando” ou 

“buscando trabalho” ou “estudando”. O fato de estar “integrado com a comunidade”, “mais 

comunicativa”, apresentar “mais interação com as pessoas”, “frequentar padaria e 

supermercado”, ou ainda estar “socializado”, embora raros, quando presentes, reforçaram a 

condução ao processo de alta. 

Além dos aspectos relativos à melhora do usuário, identificamos a necessidade de 

acompanhamento na RAPS, especialmente na UBS de referência, frequentemente evocada 

entre os assuntos discutidos por ocasião da alta do CAPS, assim como as orientações relativas 

à participação nos grupos de saúde mental e demais atividades promovidas pela ESF. É 

inquestionável a importância deste acompanhamento, mas sinalizamos que, mais do que sua 

indicação no momento da alta, ele é primordial durante todo o cuidado e deve ser reforçado 

desde o seu início. Do contrário, o usuário se torna, muitas vezes, um desconhecido das 

equipes de ESF, sendo apresentado somente no momento da alta. Ainda que faça parte do 

território de tais equipes, lembramos que, conforme discutido no capítulo anterior, apenas 

15% dos encaminhamentos que chegavam ao CAPS partiam da ESF. Este achado pode 

significar que muitos casos de saúde mental podem passar “despercebidos” no território se 

não houver um trabalho de troca e matriciamento constantes entre o CAPS e a ESF.  

Tanto Lobosque (2011) quanto Amarante (2007) reforçam que, em se tratando do 

cuidado em saúde mental, a parceria com a ESF é essencial. Ações como formação elementar 

na área, matriciamento e retaguarda do CAPS nos casos que requeiram cuidados intensivos 

constituem importantes instrumentos para contribuir com essa parceria e para que tais equipes 
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consigam ainda mais sucesso em suas intervenções, evitando que sejam necessários 

encaminhamentos a outros níveis da atenção. 

Como defende Lobosque (2011), é no âmbito da ESF que todo cidadão, inclusive a 

pessoa em sofrimento psíquico, tem direito ao acolhimento, ao vínculo e à responsabilização. 

Por ser o espaço mais próximo do usuário no que se refere ao território, é fundamental que a 

atenção básica seja incluída na rede de cuidados em saúde mental. Segundo Rosolem (2016), 

ainda que o usuário frequente os serviços do CAPS, das emergências ou mesmo dos hospitais, 

é a atenção básica que vai se configurar como o serviço de sua referência. Pelo privilégio de 

estarem no território e pela possibilidade de vínculo permanente com o usuário, as equipes de 

ESF têm maior facilidade em reconhecer a ocorrência de crises e melhor acolhê-las.  

A presente pesquisa constatou que, em 66% dos prontuários, não havia qualquer 

registro referente ao contato do CAPS com a RAPS por ocasião da alta. Verificamos, 

outrossim, que, em 29% dos casos pesquisados, o contato com a rede foi feito por meio de 

uma extensa lista de pacientes entregue a todas as equipes da ESF. Nem todos os prontuários 

continham o registro desse contato, mas, como tivemos acesso à lista, cruzamos os dados e 

chegamos a este resultado. Em 5% dos prontuários, o contato com a rede foi feito por um 

profissional do CAPS, telefonando a um Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

Embora o contato direto com a RAPS, com a finalidade de tratar de aspectos voltados 

à alta do usuário, pouco tenha sido encontrado nas anotações dos prontuários, os 

encaminhamentos entregues nas mãos dos usuários do CAPS, para que eles se dirigissem a 

outros serviços da RAPS, foram bastante frequentes. Conforme pode ser visualizado na 

Figura 14, os encaminhamentos estavam direcionados, majoritariamente, às equipes da ESF. 

Excetuando os prontuários que não continham essa informação, os demais tinham como 

destino o ambulatório (de psiquiatria) e psicoterapia.  
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Figura 14: Destino dos encaminhamentos realizados por ocasião da alta do CAPS 

 

Nos prontuários dos casos pesquisados, encontramos as cópias de tais 

encaminhamentos, o que nos permitiu observar o teor de seus conteúdos. Em sua maioria, eles 

se referiam, suscintamente, à “estabilidade” ou “estável psiquicamente”, continham o 

diagnóstico, muitas vezes restrito ao código do CID-10, e a descrição da medicação utilizada 

pelo usuário. Em alguns casos, foi descrito o período de tratamento e, em outros, foi sugerida 

a realização de avaliação psiquiátrica no período de um ano, ou de agendamento de consulta 

psiquiátrica em 60 dias. O histórico de sintomas e o relato de que o usuário não queria 

frequentar o CAPS, bem como o pedido para que ele fosse incentivado a participar de grupo 

na UBS foram raros. Em um único encaminhamento houve referência direta a questões que 

iam além da sintomatologia e do tratamento, já que foi registrado que o usuário se encontrava 

“estável, com vida social ativa, comercializando coisas que produz”. 

Por estarmos abordando os encaminhamentos realizados especificamente no momento 

da alta, é preciso ponderar que, ao longo dos prontuários, pudemos observar alguns fatores 
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que se constituíam como um “preparo” para o processo de alta. Especialmente nas anotações 

relativas aos PTSs, associada à sugestão de futura alta, encontramos a prática de encaminhar 

para tomar medicação injetável na UBS cerca de um ano antes da alta; identificamos 

orientações e encaminhamentos que visavam direcionar o usuário a grupos comunitários (por 

exemplo, grupos para idosos); e localizamos a realização de contatos com a agência do 

trabalhador e com instituições que ofereciam cursos ou atividades esportivas.  

Pinheiro (2009) sinaliza que é difícil para os técnicos dos serviços de saúde mental 

ultrapassar os limites disciplinares e estabelecer articulações dos usuários fora do serviço. Por 

isso, é importante valorizar as intervenções que visam encontrar, no território e na sociedade, 

recursos para ampliar o campo de ação do CAPS. São importantes estratégias dos serviços de 

atenção psicossocial, as quais, por meio da integração de diferentes setores sociais, incluindo 

as mais variadas políticas sociais e a sociedade como um todo, almejam colocar em prática o 

funcionamento em rede (Amarante, 2007; Lobosque, 2011). 

Como defendido na III CNSM, a rede de assistência em saúde mental deve conter 

diferentes modalidades de atenção, estar integrada à rede básica, ao território, contemplar ações 

diversificadas no âmbito da educação, trabalho e moradia. Deve ser organizada de tal modo que 

os serviços sejam descentralizados, estejam integrados e possuam caráter intersetorial, 

garantindo o acesso universal dos usuários aos serviços de que necessitam (Brasil, 2002). 

Formado por fluxos de cooperação, diferentes pontos de encontros, simultaneidade de 

iniciativas e atores sociais envolvidos, o funcionamento em rede vai contribuir para que o 

serviço possa ser caracterizado como de base territorial. Isso quer dizer que: 

 

Os serviços de atenção psicossocial devem procurar desenvolver ao máximo suas 

habilidades em atuar no território que, como abordamos anteriormente, não se reduz 

ao espaço geográfico. O serviço pode ser considerado tanto mais de base territorial, 
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quanto mais seja capaz de desenvolver relações com os vários recursos existentes no 

âmbito de sua comunidade (Amarante, 2007, p. 84). 

 

Todos os encaminhamentos e contatos com a rede de atenção devem ser marcados 

pela participação do usuário naquilo que lhe diz respeito. Muitas vezes as equipes direcionam 

os usuários para atividades com as quais não se identificam ou sequer têm interesse. 

Conforme aponta Amarante (2007, p. 83): “Ouvidas adequadamente, as pessoas precisam ser 

orientadas e, na medida do possível, devem ser envolvidas nas soluções, encaminhamentos e 

tratamentos construídos de comum acordo, sempre procurando evitar que a pessoa levada para 

o atendimento seja alijada do processo”. 

Em nossa pesquisa, a análise dos prontuários indicou que parte dos usuários recebeu 

intervenções específicas para a alta, conforme apresentamos na Figura 15. Alguns usuários 

participaram de mais de uma dessas intervenções e foram acompanhados em diferentes 

contextos, por meio de grupos e intervenções pontuais; em outros casos, não encontramos 

registros de que tenha havido um momento específico para tratar desse assunto. Ou seja, se, 

por um lado, o processo de alta não é rígido em sua configuração e pode se desenrolar de 

diferentes modos, por outro lado, sua efetivação enquanto um processo, e não apenas como 

um procedimento, não atinge a todos os usuários. Pelo menos 32% dos prontuários não 

registraram quaisquer formas de preparo para a alta, permanecendo a alta apenas como um 

desligamento formal do serviço.  

As “intervenções pontuais”, encontradas em 32% dos prontuários, em sua maioria 

foram realizadas por profissionais da psicologia, mas contaram também com ações do auxiliar 

de enfermagem, enfermeiro, pedagogo, monitor de artesanato e assistente social. Em alguns 

casos, essas intervenções foram realizadas com o usuário e sua família simultaneamente. 

 



151 

 

 

 

 

 

Figura 15: Tipo e proporção das intervenções realizadas para a alta do CAPS 

 

O grupo de alta (também denominado grupo de desinstitucionalização) tinha o 

objetivo de acompanhar os usuários durante o processo de alta do CAPS, conhecendo qual o 

entendimento deles sobre esse momento e oferecer-lhes orientações úteis, por meio da 

realização de três encontros. Dentre os prontuários analisados, encontramos registros de que 

19% dos usuários haviam sido convidados para participar desse grupo. A pauta dos encontros 

não diferia dos assuntos discutidos no momento em que a alta foi efetivamente dada, ou seja, 

referiam-se à importância da medicação e da continuidade do cuidado em outros contextos de 

atendimento da RAPS. 

Ao identificar a participação dos usuários em atividades específicas para a alta, 

observamos que, em alguns casos, além dos usuários terem participado de mais de uma 

atividade como forma de preparo para alta, todo o processo foi acompanhado de uma redução 
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de comparecimento deles ao CAPS, configurando-se como um desligamento gradual do 

serviço.  

Já outras duas situações evidenciaram que o processo de alta foi efetivado graças á 

mudança do usuário da casa da família para asilo ou casa de repouso. Nessas situações, a alta 

foi mais uma imposição externa ao serviço do que um processo compartilhado entre a equipe 

e o usuário. Especialmente em um desses casos, foi possível observar grande dificuldade de 

participação do usuário em todas as atividades do serviço durante o período total do 

tratamento e não apenas no momento da alta. Os dois casos revelam que a institucionalização 

se mantinha com o usuário em casa, e foi legitimada por sua transferência asilo ou casa de 

repouso. Situações como estas remetem ao processo de transinstitucionalização, descrito por 

Rotelli et al. (2001) enquanto simples transferência de uma instituição para outra. Embora não 

estivessem, no primeiro momento, propriamente em uma instituição, mas em suas casas, as 

características contidas na descrição de suas rotinas, em cada prontuário, demonstravam que 

viviam em isolamento quase absoluto antes de serem transferidos para as outras instituições. 

Constatamos, no capítulo anterior, que, em nossa pesquisa, os acompanhantes dos 

usuários eram sobretudo familiares. Ao voltar nosso olhar para as características presentes no 

momento da alta, observamos algumas intervenções direcionadas aos acompanhantes. Em 

68% dos prontuários, este momento foi caracterizado por intervenções pontuais e, em 20% 

dos casos, elas aconteceram durante grupos de familiares, visitas domiciliares e por meio de 

telefonemas. Os profissionais que protagonizaram essas ações foram, na maioria, psicólogos e 

assistentes sociais. Enfermeiro, auxiliar de enfermagem e médico contribuíram para a 

realização de um número menor dessas intervenções. Em 12% dos prontuários, não 

encontramos registro de que tenham sido direcionadas intervenções aos acompanhantes por 

ocasião da alta. 
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Os registros que abordaram a conversa com os acompanhantes não diferiram, 

sobremaneira, daqueles anotados durante as intervenções realizadas com os usuários e 

continham recomendações na direção dos seguintes aspectos:  

- Necessidade de continuidade do acompanhamento junto à ESF, incluindo o incentivo 

para que o usuário participasse de grupos de saúde mental nas UBSs. 

- Retomada das queixas com vistas a especificar as melhoras obtidas, o que em geral 

foi equivalente à remissão dos sintomas e estabilidade do quadro psíquico. 

- Importância do uso de medicamentos, incluindo orientações quanto aos meios para 

acessá-los.  

- Autonomia, independência e socialização foram temáticas abordadas em 

pouquíssimos casos, em geral derivadas da intervenção do profissional da psicologia. 

- Em raros casos, os familiares evocaram o receio de retorno da crise, momento em 

que o serviço foi colocado à disposição em caso de necessidade futura. 

O receio quanto ao aparecimento de novas crises pode estar associado à experiência 

anterior de não obter a atenção necessária na rede quando em um momento de necessidade. 

Frazatto (2011) confirma que, após anos de internação no manicômio, a família de alguns ex-

moradores de hospital psiquiátrico documentou o principal temor dos familiares em receber 

seus membros de volta em casa: a dificuldade de encontrar os recursos necessários diante de 

uma eventual crise da pessoa em sofrimento psíquico. 

Além da sistematização destes aspectos presentes nos prontuários, algumas situações 

pontuais chamaram nossa atenção no que se refere aos registros sobre os momentos com a 

família. Uma dessas situações referia-se ao caso de um usuário cuja alta foi desencadeada 

pelo fato dele ter sido diagnosticado com quadro de demência e, por isso, a equipe considerou 

que ele não faria parte do público-alvo do CAPS. Este aspecto, ainda que pontual, talvez 

possa ser foco de futuras discussões, tendo em vista que remete à questão de o usuário 
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precisar ter um “perfil” para frequentar o CAPS e leva ao questionamento sobre como exercer 

um cuidado efetivo na RAPS para quadros como o mencionado. 

Identificamos, ainda, um prontuário em que a alta estava associada ao fato de o 

usuário não aceitar comparecer ao CAPS para tratamento e, ainda que seu cotidiano se 

revelasse vazio, recebeu alta. Como se a inexistência da frequência dele no CAPS fosse um 

indicativo da impossibilidade de cuidado. Situações como esta demandam nossa reflexão 

sobre quais outras formas de atenção poderiam ser articuladas por meio do CAPS junto a 

outros recursos da RAPS e do território, de modo que o cuidado pudesse ter sido efetivado de 

outras maneiras. Desligar o usuário do CAPS por ele não frequentá-lo nos parece muito mais 

uma demonstração de certa rigidez e limitação do serviço do que sua capacidade de 

criatividade e disponibilidade em reinventar formas de cuidado que fujam daquelas já 

institucionalizadas. Aspectos como flexibilidade, reinvenção e criatividade, mesmo nas 

condições mais adversas, devem ser marcas registradas dos serviços substitutivos de saúde 

mental, os quais se opõem ao tratamento manicomial.  

Outro aspecto enfocado em nossa pesquisa refere-se ao número de vezes que a alta 

havia sido registrada em cada prontuário. Os resultados mostraram que, dos 41 prontuários 

pesquisados, 36 deles continham apenas um registro de alta, enquanto os demais continham 

registros de duas ou três altas anteriores. Encontramos ainda, na totalidade do levantamento 

realizado, quatro prontuários que continham registro de que, após a alta, os usuários 

retornaram uma única vez ao serviço para relatar dificuldades. Eles foram acolhidos somente 

nesse momento, mas não foi aventada a possibilidade ou necessidade de retomar o 

acompanhamento.  

Enquanto em casos pontuais a alta partiu do pedido e desejo dos usuários, outras 

situações resultaram em resistências por parte dos mesmos e de seus acompanhantes, seja 
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quando encontramos registros de que usuário ou família tinham receio de que houvesse novas 

crises ou quando o usuário sentia-se sendo expulso do CAPS. 

 Pinheiro (2009) discute esta questão ao ponderar que a alta asilar é equivalente à saída 

de um lugar desagradável, enquanto que, no CAPS, não é assim. A alta pode expor a 

dependência do usuário com relação ao serviço e ser sentida como punição e perda. Para o 

autor, em muitos casos, ela se torna um problema para o usuário, porque não a deseja, e um 

problema para o profissional, por ter de lidar com a recusa do usuário e com o desamparo que 

ele poderia sofrer. 

O cuidado em liberdade na RAPS é permeado por relações de vínculo do usuário com 

o serviço de saúde mental e este é mais um dos fatores que faz da alta um momento delicado. 

Precisamos construir estratégias para que a alta não indique o rompimento desse vínculo ou a 

transferência de um serviço a outro. Esta preocupação pressupõe que o cuidado do usuário na 

RAPS precisa sempre ser fluido. Com isto, queremos enfatizar que, quanto mais 

conseguirmos efetivar um trabalho em rede, menos a alta será um procedimento formalmente 

necessário. Por outro lado, vínculo é algo difícil de se conquistar e não se trata de algo que 

simplesmente se desfaz, portanto, é importante prever possibilidades de contar com a 

presença e participação do usuário no serviço fora das formalidades de seu cadastro no 

Registro de Ações Ambulatoriais de Saúde – RAAS
29

, ou seja, mesmo após a alta e para além 

das ações diretamente ligadas ao seu PTS. Isso pode trazer contribuições para outros PTSs e 

para a modificação das relações que estabelecem o sofrimento psíquico como algo 

permanentemente incapacitante. 

Além do receio de não receber cuidado adequado em outros serviços da RAPS, em 

nossa pesquisa, as resistências com relação à alta estavam associadas ao fato de o CAPS se 

                                                 
29

 Sistema nacional onde são registrados os procedimentos efetuados pelos CAPS, cujo objetivo é 

realizar um monitoramento das ações e serviços de saúde conformados em Redes de Atenção à Saúde 

(Brasil, 2013). 
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constituir no único local frequentado pelo usuário. Sua vida se resumia às suas idas e vindas 

da sua casa ao CAPS. Este é um problema, já mencionado por outros autores, que precisa ser 

enfrentado no âmbito da Reforma Psiquiátrica. Coneglian (2011), por exemplo, alerta que o 

serviço de saúde mental não pode ser o único lugar frequentado pelos usuários, de modo que o 

isolamento protagonizado pelos manicômios seja substituído pela circulação nos serviços 

especializados.  

Esse processo, em que há prestação de serviços pontuais e fragmentados, constitui o 

que Rotelli et al. (2001) denominam de circuito, e acaba por alimentar os problemas e torná-

los crônicos. Aliás, a questão dos crônicos é considerada pelo autor como o “dilema central e 

dramático” dos sistemas de saúde mental derivados das reformas psiquiátricas. Segundo 

Tykanory (2000), a cronicidade foi um dos fatores que impulsionou a emergência de tais 

reformas e esperava-se que, com o fim dos hospícios e o início do tratamento na comunidade, 

ela desaparecesse, entretanto há contradições nesse sentido. Segundo o autor, muitos aspectos 

da cronificação são derivados da hospitalização prolongada, porém, mesmo nos casos em que 

se tem conseguido efetivar o cuidado sem longas internações, a cronicidade tem persistido. 

O que estaria, então, contribuindo para que isto acontecesse? Seriam fatores próprios 

da evolução do transtorno mental ou haveria outros determinantes devido à forma como o 

cuidado é conduzido? Os autores pesquisados tendem a defender o último ponto. Para 

Tykanory, (2000), mesmo na esquizofrenia, a deterioração progressiva e a cronicidade não 

são regra. Além disso, o uso prolongado de medicação psiquiátrica, a demora em dar a 

resposta adequada e imediata às crises, bem como a reprodução do modelo manicomial no 

cuidado ofertado nos serviços substitutivos são aspectos que discutimos ao longo de nossa 

análise de dados e que têm sido fortemente apontados por alguns autores como elementos que 

contribuem para a cronificação (Desviat, 2015; Tykanory, 2000).  
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Sobre este assunto, Desviat (2015, p. 89) refere-se a novas formas de cronicidade “(...) 

que o manicômio ocultava, bem como da persistência de um núcleo rígido – pequeno, mas 

irredutível – resistente à desinstitucionalização e necessitado de um teto, de cuidados sociais 

e, por vezes, de assistência à saúde pela vida afora”. Para o autor, ainda que seja difícil 

determinar a duração, o grau de incapacidade e o tipo de assistência necessária, o doente 

psiquiátrico crônico pode ser definido como aquele que tem, devido a uma doença que se 

prolonga no tempo, sua qualidade de vida afetada e limitadas suas capacidades, fazendo-o 

depender constantemente de atendimento sanitário e social. 

A consideração do aspecto social, assim como todas as questões que vão além da 

sintomatologia no cuidado em saúde, é uma ampliação necessária para Campos (2006), que 

defende a incorporação, nas políticas de saúde, de determinantes como habitação, segurança, 

previdência, etc., não se pautando apenas na garantia de assistência médica. 

Nesse sentido, destacamos que, em nossa pesquisa, não especificamente no momento 

da alta, mas ao longo do cuidado efetivado, os usuários só tinham acesso a alguns serviços e 

ações por fazerem parte do CAPS. Em várias ocasiões, este serviço voltou sua atenção para as 

questões sociais que faziam parte das dificuldades do usuário. Aspectos como acesso aos 

benefícios sociais ou relativos à moradia dão sinais de que este serviço não se preocupa 

apenas com a parte “psi”, mas se estende à “social”. Inclusive, em alguns casos, se não fosse o 

CAPS, muitos usuários não teriam acesso a direitos básicos de qualquer cidadão brasileiro.  

Historicamente, as questões sociais que influenciaram a superlotação dos hospitais 

psiquiátricos dificultam até hoje a saída dos “moradores” destes hospitais e mantêm, no 

âmbito dos serviços substitutivos em saúde mental, muitos usuários vinculados de forma 

permanente ao CAPS. Haveria, entretanto, um grupo de usuários que necessitariam de uma 

assistência a ser aplicada pela “vida afora”, como na citação de Desviat (2015, p. 89) 

reproduzida acima? Aplicado ao contexto da nossa pesquisa, haveria um contingente de 
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usuários para os quais as intervenções do CAPS deveriam ser permanentes e para o qual 

deveríamos considerar que a alta não seria um procedimento viável? 

Almeida et al. (2008, p. 121) se referem a um processo de “habilitação permanente” 

para os casos de psicose, expressão que não significa exatamente “tratamento permanente”. 

Na interpretação dos autores, não se deve ficar preso à uma noção de reabilitação como cura, 

fenômeno completo de bem-estar, mas como um processo de construção que resulte em uma 

nova compreensão de si e de sua sociabilidade. A nosso ver, esse processo de “habilitação 

permanente” deve ser realizado não só em direção ao usuário, como em relação à RAPS. 

Defendemos que precisam ser colocadas em práticas formas de “habilitação permanente” da 

rede, para que o sofrimento psíquico seja acolhido e cuidado em todo e qualquer ponto de 

atenção. Se pudermos garantir que cada usuário receba variadas formas e intensidades de 

cuidado, em diferentes pontos da RAPS, que lhe garantam a assistência adequada, talvez não 

teremos mais necessidade de discutir a alta do CAPS. À medida que a atenção recebida nos 

diferentes serviços seja constante, não é preciso um procedimento de alta que formalize a 

passagem do usuário deste para aquele serviço.  

Aliás, a formalização de procedimentos e técnicas em um CAPS acaba sendo mais um 

problema do que uma solução. No caso da alta no CAPS pesquisado, por exemplo, não era 

um procedimento frequente até meados de 2011, nem mesmo era algo discutido, cogitado no 

cotidiano do serviço entre os usuários e nem entre os profissionais. Chegamos a questionar se 

este fato seria uma herança do modo asilar de cuidado em saúde mental, que mantém tutela 

perpétua sobre os usuários, o qual, diante da impossibilidade de cura e remissão total de 

sintomas, perpetua a dependência com relação ao serviço. Conquanto nossas análises 

mostraram que a alta colocou em movimento ações importantes, ainda que não tenha 

abarcado a totalidade dos casos: trabalhou questões do início e término do tratamento, 

propiciou o contato com a rede, mobilizou a revisão e as condutas dos PTSs. Entretanto deve-
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se chamar atenção para que ela não se torne um procedimento padrão e protocolar, devendo se 

constituir em uma ação que tenha como objetivo o cuidado em liberdade. Tudo que se 

institucionaliza em forma de regra e rigidez se torna um problema, inclusive a alta. Por isso, é 

preciso sempre lembrar da epígrafe deste capítulo escrita por Rotelli et al, (2001, p. 46): “Se 

se trata de pensar que „a liberdade é terapêutica‟, cada ato em liberdade pode ser terapêutico”.  

Não obstante, alguns dos contornos que a alta tomou, durante a discussão efetuada, 

expuseram os limites do serviço com relação à efetivação do cuidado em liberdade, dando 

sinais de aspectos que precisam ser superados. Esses sinais foram evidenciados, 

especialmente, frente à centralidade dada à sintomatologia e ao medicamento, mostrando que 

ainda precisamos debater sobre a prevalência do modelo biomédico em algumas práticas e 

acerca do caráter indispensável do medicamento; outro aspecto refere-se à necessidade de 

ampliar o contato com a RAPS durante todo o acompanhamento, e não só no momento da 

alta; e, nas situações que, embora tenha ocorrido a remissão dos sintomas ou “estabilidade 

psíquica”, o usuário permaneceu em um cotidiano de isolamento e com nenhuma ou poucas 

atividades disponíveis. 

As referências à Reforma Psiquiátrica brasileira estão repletas da defesa quanto à luta 

por um outro lugar social para a loucura que não seja o isolamento e a segregação, e sim um 

lugar para a diversidade, a diferença, no qual o sofrimento mental possa circular e receber 

cuidado em liberdade (Amarante, 2007; Birman, 1992; Yasui, 2010). Um lugar social que não 

se resume ao cotidiano e aos muros de um CAPS, como caracterizou Coneglian (2011 p. 

141): “Um lugar que acolha os sujeitos em suas especificidades. Um lugar em que a crise seja 

possível. Um lugar social, ou seja, que se esparrame pelo território, e não fique circunscrito a 

um ou outro serviço de saúde mental”. 

Venturini (2016), ao participar do debate sobre política de saúde mental e seus 

desafios atuais no 5º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, promovido pela Associação 
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Brasileira de Saúde Mental – ABRASME, afirmou que, mesmo nos novos serviços de saúde 

mental, a psiquiatria continua sendo o lugar onde é administrada a miséria social, onde se 

instala o não resolvido da sociedade. Para ele, somente respostas concretas às necessidades 

dos usuários podem concretizar o ideal de uma sociedade sem hospícios. Para se chegar às 

respostas pretendidas, é necessário discutir de onde vem a concepção que temos sobre a 

loucura, associando-a ao isolamento. Acrescenta o autor, se queremos falar de cuidado em 

liberdade, temos que discutir o “não-lugar” às pessoas que sofrem psiquicamente.  

Antes de encerrar este capítulo, é preciso ponderar que o cuidado efetivado pelo CAPS 

é imensuravelmente mais amplo do que o registro feito nos prontuários, que, certamente, não 

dão conta da complexidade do cotidiano de um serviço como esse. É necessário considerar 

que certas características singulares são impressas por meio de especificidades do local 

pesquisado, tais como: o fato de ser um CAPS tipo 1, com equipe completa, localizado em um 

município de pequeno porte e com cobertura de ESF em 80,26% da população. Ainda assim, 

as dificuldades enfrentadas pelo serviço pesquisado podem ser representativas de outros 

CAPS e de tantas outras equipes que trabalham com saúde mental, o que permite com que as 

análises efetuadas sejam transpostas para outras realidades do cuidado em saúde mental. Tais 

dificuldades estão imersas em questões que transpassam o âmbito puramente assistencial, mas 

que remetem a aspectos epistemológicos, os quais serão discutidos nas próximas páginas. 
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Não há acordo possível com o manicômio, um 

lugar que destrói e mata, como observava o 

grande psiquiatra italiano Franco Basaglia, 

precursor da luta pela extinção dos manicômios 

em todo o mundo. 

 (Amarante, 2015, p. 86). 
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5 PELA SUPERAÇÃO DO ISOLAMENTO EM SAÚDE MENTAL: ALGUMAS 

QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS  

 

A doença mental não é contagiosa, 

 dispensa isolamento. 

 (Delgado, 2011, p. 4704). 

 

Desde o início deste estudo, viemos apontando que a efetivação da Reforma Psiquiátrica 

tem sido marcada por conquistas e impedimentos relacionados à proposta de cuidado em 

liberdade. Este, embora possível, enfrenta percalços, conforme indicaram as análises 

desenvolvidas pautadas no levantamento de dados realizado em um CAPS, de modo que, 

terminamos o capítulo anterior afirmando a necessidade de retomar aspectos epistemológicos 

envolvidos nesta discussão e que remetem à concepção de loucura associada ao isolamento. 

Em oposição a esta concepção, durante este estudo, procuramos deixar clara, dentre as 

características e princípios mais ou menos compartilhados entre os autores que descrevem a 

Reforma Psiquiátrica, a convicção quanto à necessidade de oferecer um cuidado em liberdade 

para aqueles que sofrem psiquicamente. Não se trata, efetivamente, de negar o sofrimento 

psíquico e a necessidade de cuidado que se impõe, mas de produzir formas de atenção que não 

se baseiem no isolamento.  

Ao promover a desospitalização e alternativas de cuidado extra-hopitalares, a Reforma 

Psiquiátrica prioriza a realização de serviços de base comunitária, em detrimento do modelo 

assistencial centrado no hospital psiquiátrico. Conforme aponta Rotelli et al. (2001, p. 20): 

 

Em suas intenções, todas as reformas psiquiátricas dos anos 60 na Europa se 

propunham a atingir a superação gradual da internação nos manicômios através da 
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criação de serviços na comunidade do deslocamento da intervenção terapêutica para o 

contexto social das pessoas, a prevenção, a reabilitação etc... Esta transformação da 

forma organizativa dos sistemas de saúde mental rompeu o predomínio cultural do 

modelo segregativo clássico da Psiquiatria, no qual o manicômio constituía a única 

resposta ao sofrimento psíquico. E nesta perspectiva foram multiplicadas as estruturas 

extra-hospitalares, médicas e sociais, que deveriam assistir aos pacientes egressos dos 

hospitais psiquiátricos e constituir um filtro contra hospitalizações ulteriores. 

 

Em consonância a estes objetivos, a complexidade da Reforma Psiquiátrica é 

demonstrada nos anseios das Conferências Nacionais de Saúde Mental, cujas diretrizes de sua 

terceira edição (Brasil, 2002) foram sintetizadas por Pitta (2011, p. 4586) da seguinte forma: 

“(...) enfrentamento do estigma; reorientação do modelo assistencial com garantia de equidade 

de acesso; direitos e cidadania com prioridade para a formulação de políticas que fomentem a 

autonomia dos sujeitos. Expansão do financiamento e controle social”. De forma semelhante, 

outros autores, como Scarcelli (2011), defendem que a construção de uma rede substitutiva é 

um dos grandes e urgentes objetivos da Reforma Psiquiátrica ao lado da necessidade de 

descontruir a cultura manicomial. 

Assim, a discussão sobre questões epistemológicas se baseia na noção de que a 

Reforma Psiquiátrica brasileira, além da reorganização do modelo assistencial em saúde 

mental, é marcada por defender uma nova forma de lidar com a loucura, de modo a 

transformar as relações que a sociedade estabeleceu com o sofrimento psíquico e superar o 

estigma, a segregação e a desqualificação dos que são por ele acometidos (Pitta, 2011; 

Amarante, 2015). O esforço para a concretização destes objetivos impõe negar o isolamento 

como prática terapêutica, que historicamente acompanhou o cuidado às pessoas em 

sofrimento psíquico. Pressupõe, outrossim, a superação do manicômio como o lugar de 
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tratamento, fazendo com que o fim de tais instituições se fortaleça cada vez mais como uma 

das bandeiras levantadas pelo movimento de Luta Antimanicomial brasileiro desde meados da 

década de 1970 (Pitta, 2011). 

Importante pontuar que, ao utilizar os termos manicômios, hospitais psiquiátricos ou 

instituições psiquiátricas, o fazemos como sinônimos do que Goffman (2008, p. 16) 

denominou de instituições totais, ou seja, lugares onde as pessoas são mantidas em uma vida 

fechada e totalmente administrada. Nas palavras do autor: “Seu „fechamento‟ ou seu caráter 

total é simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à 

saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, 

paredes altas, arame farpado, fossos, água...”. Neste sentido, todos estes termos traduzem um 

lugar de privação de liberdade e isolamento, aos quais a Reforma Psiquiátrica se contrapõe. 

Seja porque tais instituições mostraram-se ineficazes ou porque se constituíram em 

lugar de violência e maus tratos (Amarante, 1996; Pitta, 2011; Resende, 2001), tais 

constatações alimentaram a crítica a respeito do próprio saber psiquiátrico, que produziu esta 

forma de cuidado. Costa, Alves, Silva e Saraceno (2011) confirmam que “(...) a crítica ao 

asilo não visou o seu aperfeiçoamento ou humanização, mas interrogou os pressupostos da 

psiquiatria e condenou as estratégias de normatização e controle”. 

Tais pressupostos remetem ao chamado paradigma clássico da psiquiatria, que, desde 

sua origem, está associado ao enclausuramento das pessoas em sofrimento psíquico em um 

mesmo espaço, com a justificativa de que tal medida favoreceria o estudo e a compreensão da 

loucura (Amarante, 1996). De acordo com Costa (1995, p.11), este modelo 

 

(...) restringe o espaço da atenção à saúde à sua natureza biológica ou organicista (a 

doença torna-se simplesmente uma manifestação de desequilíbrio entre estruturas e 

funções); centra as estratégias terapêuticas no indivíduo, extraído do contexto familiar 
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e social; incentiva a especialização da profissão médica, minimizando a importância 

da complexidade do sujeito para o diagnóstico clínico; fortalece a tecnificação do ato 

médico e estruturação da engenharia biomédica; consolida o curativismo, por 

prestigiar o aspecto fisiopatológico da doença em detrimento da causa.  

 

Dessa forma, há um entendimento do sofrimento psíquico somente como doença que 

precisa de cura, e esta é entendida como sinônimo de normalização absoluta, que justifica as 

práticas de isolamento, de tutela e de desqualificação, amparadas no paradigma clássico da 

psiquiatria. Esta acepção significa que, para além das mudanças na forma de assistência, é 

preciso refletir sobre o modelo científico da psiquiatria, que não considera a saúde das 

pessoas, antes, vê apenas doenças (Amarante, 2015). Portanto, a crítica efetuada no contexto 

da Reforma Psiquiátrica é direcionada aos paradigmas fundantes do saber e das práticas 

psiquiátricas (Amarante, 1998). 

Embora a loucura não seja prerrogativa de um período histórico específico, os 

sustentáculos do modelo clássico de psiquiatria, com sua forma de compreendê-la e abordá-la, 

vão se delineando associados a um modo de construção e produção do conhecimento que se 

torna dominante em um dado período histórico. Assim, a crítica à psiquiatria é ampliada ao 

modelo de ciência que autorizou e legitimou suas práticas (Amarante, 2007). 

Conforme aponta Yasui (2010), a transição da forma de organização social para a 

modernidade, ocorrida em meados do século XVI, composta por transformações profundas no 

campo da economia, política, cultura e sociedade, foi acompanhada de uma ruptura com a 

visão de mundo baseada no saber contemplativo, teocêntrico, formal e finalista, dando origem 

à racionalidade científica moderna. Com isso, todos os fenômenos, inclusive os de ordem 

humana, foram submetidos a uma razão instrumental, por meio da qual, para conhecer, é 

necessário seguir alguns critérios: rigor nos cálculos e medições, fazer do laboratório o lócus 
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da produção científica; necessidade de dividir, classificar e estabelecer relações entre as partes 

do fenômeno observado; e, considerar que todas as coisas funcionam de forma mecânica.  

Esclarecem Amarante e Torre (2001) que, ao se constituir como a forma privilegiada e 

legitimada de produção de conhecimento, o pensamento científico desenvolvido na 

modernidade se reflete na saúde mental e nos discursos das ciências humanas e sociais em 

geral. Ao se adequar ao modelo de ciência moderna, contempla o modelo lógico matemático, 

a causalidade, a previsibilidade, o determinismo, o evolucionismo, a neutralidade e a 

objetividade. Estas características, amplamente utilizadas nas ciências naturais, ao serem 

aplicadas às ciências sociais, resultam no seguinte processo descrito por Yasui (2010, p. 79):  

 

Os fenômenos da ordem humana submetem-se a essa Razão Instrumental, tornando-se 

objetos manipuláveis, negando a sua dimensão histórica e a sua dimensão humana. A 

reificação do sujeito é, nessa perspectiva, a única possibilidade de conhecê-lo. Somos 

objetos, coisas, subjugados a uma administração regida pelos parâmetros da 

racionalidade instrumental. Como consequência, nos alienamos de nossas ações como 

sujeitos construtores da história. 

 

Essa forma de compreender as coisas, decorrentes da racionalidade científica moderna, 

e aplicada ao entendimento da loucura, faz com que a psiquiatria, pautando-se em uma 

orientação positivista e centrada na medicina biológica, seja limitada à observação e descrição 

dos “(...) distúrbios nervosos intencionando um conhecimento objetivo do homem” 

(Amarante, 1998, p. 26).  A própria identidade do Homem acaba por ser derivada de sua 

racionalidade, de modo que a loucura se revela como o encontro do homem com sua própria 

negação, ou seja, se, nessa concepção, para ser “Homem”, é preciso ter razão, por não a ter, 

deixa-se de ser “Homem”? (Pessotti, 1996). 
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Vasconcellos (2000, p. 13), ao se propor meditar sobre as relações entre o que ele 

denomina de “(...) uma certa racionalidade e seu avesso: a desrazão”, reconhece que é pela via 

das concepções filosóficas de Descartes (1596-1650) que a cisão entre razão e desrazão vai 

gerar implicações, porque se torna fundamental para a construção de uma razão metódica, 

característica marcante da racionalidade científica moderna. Com base nesse entendimento, a 

loucura torna-se o negativo da razão. Esta compreensão também é compartilhada por 

Amarante e Torre (2001, p. 74) que afirmam: 

 

Essa nova noção de sujeito se funda no surgimento da ideia de indivíduo e se concretiza 

na consolidação do sujeito do conhecimento cartesiano, pautado na racionalidade 

científica que se torna hegemônica como método de produção de conhecimento. 

Fazendo emergir um pensamento mecanicista, baseado nos princípios de causalidade e 

previsibilidade, esta racionalidade permite o surgimento de um sujeito da Razão. A 

loucura se torna seu contraponto: é capturada como sujeito da desrazão. 

 

Por esta via de reflexão, o lugar de isolamento reservado à loucura, protagonizado 

pelos manicômios, especialmente no século XIX, passou a se constituir no espaço onde “(...) o 

Homo Sapiens se encontra com sua negação. Pois, na medida em que sua identidade humana 

deriva da racionalidade, é ali que a desrazão mostra toda sua força e põe a nu a labilidade do 

homem” (Pessotti, 1996, p. 9). 

No contexto da ciência moderna, a liberdade e a racionalidade são entendidas como 

algo natural do homem. O louco é tido como aquele que não tem razão, por isto não pode ser 

livre (Yasui, 2010). Significa que, “para ser livre, entende-se, é necessário fazer escolhas, 

desejar e decidir, atributos impossíveis para um alienado” (Amarante & Torre, 2001, p. 75).  
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É preciso lembrar que a necessidade de se refletir sobre a responsabilidade e os limites 

da liberdade está associada a uma nova ordem social que se formava com a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, com o Contrato Social e a livre circulação de pessoas e 

mercadorias que, ao estabelecerem as “(...) normas sociais necessárias ao desenvolvimento 

econômico, proibiam a privação de liberdade sem garantias jurídicas” (Desviat, 2015, p. 23). 

Segundo Resende (2001), até então, a população reduzida, a baixa expectativa de vida, o 

conceito mais limitado de doença mental eram fatores que contribuíam para a livre circulação 

do louco num tempo e numa sociedade onde a relação dos homens entre si e com a natureza 

assim o permitiam. Entretanto a modificação de tais relações traz a necessidade de um homem 

no qual a razão é uma das exigências fundamentais. 

Somente pela via da concepção da loucura como desrazão – isto é, algo que prejudica 

e impede o indivíduo de exercer o direito de ser livre – compreende-se que a retirada de 

liberdade do louco não é uma violência e nem mesmo uma perda de direitos. Pelo contrário, 

deste ponto de vista, se o louco é incapaz de ser livre, seu maior direito é receber um 

tratamento que se constitui no internamento, sob a justificativa de sua natureza terapêutica 

(Amarante & Torre, 2001). Decorre daí que, ao receber o tratamento, são desconsiderados 

todos os outros direitos que ele poderia ter. 

Para Delgado (2001, p. 184-185): “A internação psiquiátrica é um ato complexo, 

envolvendo vários fatores e do qual participa como força importante a ideologia do 

isolamento do doente mental”. Dessa forma, negar o isolamento implica reconstruir o próprio 

papel da psiquiatria. 

Do ponto de vista da Reforma Psiquiátrica, em vez da perda de direitos e do 

isolamento, são propostas políticas que promovam a autonomia, “(...) incentivando deste 

modo o exercício de cidadania plena, no lugar de iniciativas tutelares” (Brasil, 2002, p. 122). 

A construção do conceito de cidadania, enquanto a possibilidade e responsabilidade de 
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partilhar e conviver em uma mesma estrutura política e social, ocorreu no mesmo momento e 

contexto histórico em que a alienação mental se constituía como ausência de razão.  Segundo 

Amarante (2007, p. 34-35): 

 

Se o alienado era considerado um despossuído da Razão plena – e a Razão seria a 

condição elementar para definir a natureza humana e diferenciá-la das demais espécies 

vivas na natureza – existiria, na origem, um impedimento para que o alienado fosse 

admitido um cidadão. 

 

De acordo com Pinheiro (2009), historicamente, ao mesmo tempo que a pessoa em 

sofrimento psíquico teve o “direito” de ser tratada, recuperada, curada, coube-lhe o direito de 

ser interditada, enclausurada e de ter seus direitos civis limitados. Assim, no período em que a 

loucura é apropriada conceitualmente pelo discurso médico, ela torna-se “(...) única e 

exclusivamente, doença mental” (Amarante, 1996, p. 37).  

Yasui (2010) considera que, ao ganhar o estatuto de doença, a abordagem médica 

poderia se constituir como uma possibilidade para restituir a liberdade à loucura, mas isso não 

acontece, já que ela deixa de ser uma experiência humana para se transformar em uma 

patologia, cujo tratamento pressupõe retirar a sua liberdade. Amarante (1998) considera que, 

por intermédio da medicina, a loucura tornou-se um fenômeno visível para os especialistas e 

instituições, porém invisível para a totalidade social. Basaglia (2010, p. 36), por sua vez, 

assim descreve este processo: 

 

Mas essa objetivação do homem como síndrome, operada pela psiquiatria positivista, 

trouxe consequências muitas vezes irreversíveis para o doente mental, que – 

originariamente objetivado e restrito aos limites da doença – foi confirmado como 
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categoria para além do humano por uma ciência que precisava afastar e excluir aquilo 

que não conseguia compreender. 

  

Como decorrência, a forma de cuidado direcionada ao fenômeno da loucura e derivada 

da ciência moderna foi o isolamento. Apesar de médicos como Philippe Pinel (1745-1826) e 

William Tuke (1732-1822) serem considerados como responsáveis por humanizar algumas 

práticas, eles não romperam com o isolamento que acompanha a condição da loucura até a 

atualidade (Yasui, 2010).  Especialmente a obra de Pinel, intitulada Tratado Médico-Filosófico 

sobre a Alienação Mental, considerada como aquela que inaugura a Psiquiatria como 

especialidade médica, reforça de forma insistente e indispensável a necessidade de isolamento 

frente à loucura (Pessotti, 1996). Seja porque o tratamento – em forma de isolamento – era a 

chave para o homem recuperar sua liberdade (perdida devido à alienação) ou porque era 

necessário afastar a pessoa das causas da alienação presentes no meio social (Amarante, 2007). 

A defesa pelo isolamento, então, é feita, em primeiro lugar, considerando a prerrogativa 

da racionalidade científica moderna, de que, para conhecer algo, era necessário isolá-lo de todas 

as interferências externas. Nesta perspectiva, o hospital psiquiátrico se caracterizaria como o 

lugar apropriado para o exame, descrição e classificação do fenômeno. Em segundo lugar, o 

isolamento se constituiria em uma forma de preservar o louco de influências que poderiam 

agravar seu estado. Diante disso, Amarante e Torre (2001, p. 75) apontam que: “O isolamento é 

ao mesmo tempo um ato terapêutico (tratamento moral e cura), epistemológico (ato de 

conhecimento) e social (louco perigoso, sujeito irracional)” (grifo dos autores). 

Além da função terapêutica do manicômio (logo questionada) e da função de proteger 

a sociedade da loucura, segundo Desviat (2015), o isolamento promovido pela instituição 

manicomial configurou-se como um ambiente protegido e tutelado para loucos pobres. Para o 

autor, no momento em que se tenta reverter as práticas de isolamento é que são expostas as 
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carências de todo tipo que acompanham a vida dos internados e que vão muito além dos 

sintomas psiquiátricos. 

Para Resende (2001), os manicômios endossados pelo saber da psiquiatria clássica vão 

ser responsáveis por tutelar aqueles cujo comportamento não for adaptável aos limites da 

sociedade burguesa, incluindo órfãos, epiléticos, miseráveis, loucos, idosos, crianças 

abandonadas, aleijados, infratores e religiosos. O autor entende que a exclusão traduz a 

tendência central da assistência psiquiátrica no Brasil ao longo dos anos. E este é um dos 

motivos pelos quais Delgado (2001) defende que a dinâmica de exclusão tem sido 

indissociável da política asilar na área de saúde mental. 

Assim, protagonizado pelos manicômios, o isolamento da loucura atinge seu ápice no 

século XIX, como afirma Pessotti (1996, p. 9): “Em nenhum outro século o número de 

hospitais destinados a alienados foi tão grande; em nenhum outro a terapêutica da loucura foi 

tão vinculada à internação; em nenhum outro século o número de internações atingiu 

proporções tão grandes das populações”.   

Milhares de pessoas foram vítimas de sequelas e desastres causados por mais de 

trezentos anos de psiquiatria centrada no hospital. Segundo Amarante (2015, p. 53): “Em um 

dado momento da história, os psiquiatras brasileiros percebem que o asilo é inoperante. A 

possibilidade de curar os loucos, como até então parecia existir, apresenta-se de maneira 

frustrada”. É importante lembrar que as críticas às instituições psiquiátricas remontam aos 

primeiros asilos, desde os contemporâneos de Pinel, que questionavam a credibilidade de tais 

instituições e da própria psiquiatria, apontando os seguintes fatores: “A enorme dificuldade 

em estabelecer os limites entre a loucura e a sanidade; as evidentes funções sociais (ainda) 

cumpridas pelos hospícios na segregação de segmentos marginalizados da população; as 

constantes denúncias de violências contra os pacientes internados” (Amarante, 2007, p. 38). 
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Entretanto o autor assinala que, mesmo assim, não se pensou em dar fim aos asilos, mas em 

modernizá-los.  

Apesar de a exclusão por si só ter se constituído como a função social do hospício, 

chega um ponto em que isso não pode ser mais aceito: “(...) numa sociedade que se 

modernizava, este papel não mais poderia ser desempenhado com tanta crueza e 

transparência; deveria ser minimamente dissimulado, abrigando, vestindo e alimentando, pelo 

menos, o material excluído” (Resende, 2001, p. 55). Ainda assim, permanecem os problemas 

de superlotação, falta de pessoal, maus tratos e de péssima hotelaria que já eram denunciados 

no Brasil desde o início do século XX. 

Documentos produzidos pelos higienistas
30

 no início do século XX dão conta de que, 

naquela época, já se pensava em alternativas ao manicômio, protagonizadas pelos chamados 

serviços abertos. A defesa por esses serviços incluía argumentos de que o modelo 

manicomial era insuficiente, em especial porque a superlotação dos manicômios existentes 

deixava muitas pessoas desassistidas. Além disso, haveria benefícios econômicos, tendo em 

vista que se gastaria menos em serviços abertos do que nos manicômios. Poder-se-ia, inclusive, 

obter benefícios clínicos, evitar o estigma provocado pela internação e ajudar as classes menos 

favorecidas que ficavam muito tempo aguardando a liberação de vagas nos manicômios 

superlotados. Entretanto a assistência em serviços abertos, mesmo rodeada de todos esses 

benefícios, só poderia ser efetivada no Brasil, de acordo com os higienistas, se fosse 

implementada uma lei de esterilização daqueles que eram acometidos pelo sofrimento psíquico. 

Esse argumento partia do entendimento de que o transtorno mental era decorrente de fatores 

genéticos e a doença poderia ser transmitida de forma hereditária. Consequentemente, enquanto 

não se obtivesse a esterilização daquelas pessoas, era necessário mantê-las isoladas para evitar 

                                                 
30

 Intelectuais e profissionais, em grande parte médicos, que faziam parte da Liga Brasileira de 

Higiene Mental – LBHM ou que seguiam seu ideário no início do século XX no Brasil. Tal instituição, 

fundada em 1923, tinha como objetivo inicial melhorar a assistência oferecida aos doentes mentais 

(Costa, 2007). 
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sua procriação, afinal, seria uma forma de proteger a raça e a espécie humana, no caso, 

especificamente a população brasileira, da proliferação da loucura (Frazatto & Beltrame, 2016).  

Mesmo reconhecendo a existência de propostas de cuidado à loucura que poderiam ser 

efetivadas fora dos manicômios, ressalta-se que elas se constituíram em iniciativas isoladas 

que não chegaram a ser adotadas pelo poder público. De modo geral, Resende (2001, p. 55) 

asseverou que:  

  

Por mais de duzentos anos, a relação que a sociedade ocidental manteve com as pessoas 

em sofrimento psíquico foi mais ou menos a mesma: longas e intermináveis internações 

em hospitais psiquiátricos, caracterizados pelo abandono ou pelos atos de violência... 

Muitos milhares de pessoas morreram em hospitais psiquiátricos em todo o mundo.  

 

Como discutimos no primeiro capítulo deste estudo, foi somente após a Segunda 

Guerra Mundial que se intensificaram as críticas direcionadas ao isolamento e às más 

condições oferecidas pelos hospitais psiquiátricos, chegando-se à conclusão de que os 

manicômios deveriam ser transformados ou, de fato, extintos. Aspectos como o crescimento 

econômico, a reconstrução social, o desenvolvimento de movimentos civis, a maior tolerância 

e sensibilidade social para com as diferenças e minorias contribuíram para que a possibilidade 

de abolir o manicômio começasse a ser fomentada (Desviat, 2015). A falta de dignidade 

humana e a semelhança entre as condições oferecidas aos pacientes psiquiátricos e os campos 

de concentração são argumentos apresentados por Amarante (2007) como mobilizadores para 

as iniciativas de Reforma Psiquiátrica. Outros fatores, incluindo denúncias de morte, 

superlotação, maus tratos e abandono são citados por Pitta (2011, p. 4582-4583), para quem: 

“A ditadura militar, a não democracia e o interesse mercantil dos industriais da loucura 



174 

 

 

 

forjaram o cenário favorável ao surgimento de múltiplos focos de movimentos sociais em 

torno dos maus tratos aos usuários de instituições psiquiátricas manicomiais no Brasil”.  

Do ponto de vista epistemológico, a ruptura proposta pela Reforma Psiquiátrica teve 

origem na crítica à psiquiatria, por entender que ela não considerava seu objeto, a loucura, 

em sua complexidade e nem mesmo assumia que ele era pouco conhecido, antes o definia 

como uma doença e buscava sua cura, valendo-se, para tanto, das instituições psiquiátricas 

(Rotelli et al., 2001). Dessa forma, em oposição à ciência moderna e ao processo de 

objetivação da natureza, que coloca sujeitos epistêmicos de um lado e coisas e objetos de 

outro, a Reforma Psiquiátrica emergiu com o objetivo de romper com: “(...) o processo de 

objetivação da loucura e do louco (...) [e com] o processo de patologização dos 

comportamentos humanos, com base em um pressuposto teleológico ou ontológico de 

normalidade” (Amarante, 1999, p. 48). 

Entender a normalidade como um pressuposto, significa que partimos da noção que, 

assim como em outras áreas, no campo de conhecimento psi, as chamadas ideias “científicas” 

são legitimadas pelo contexto cultural às quais pertencem. Assim Costa (2007, p. 07) pondera 

que: “Teses sobre a „normalidade‟ ou „anormalidade‟ da vida mental são indissociáveis das 

visões de mundo às quais se articulam e que lhes dão plausibilidade”. Ao conceber que 

vivemos em uma sociedade que privilegia o que é mensurável, na qual a mercadoria vale mais 

que o ser humano, a Reforma Psiquiátrica emerge como uma ruptura, segundo a concepção de 

Yasui (2010, p. 102): 

 

O campo da Reforma Psiquiátrica trata essencialmente do humano. Produzir uma radical 

ruptura com a dicotomia sujeito/objeto nos lança frente a frente com a complexidade do 

existir, com a dor em suas múltiplas dimensões, com nossos próprios limites e 

potencialidade como atores e agentes do cuidado e da produção de conhecimento. 
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Frente à complexidade do objeto da psiquiatria e do desafio que se coloca aos 

operadores do cuidado nessa área, mundialmente, a Reforma Psiquiátrica visa romper com a 

função da psiquiatria de controle social, coação e segregação. Ao identificar que a psiquiatria 

estava se prestando a outras finalidades que não aquelas de interesse da pessoa em sofrimento 

psíquico, preocupa-se também em reconstruir sua capacidade terapêutica. Assim, no plano 

mais concreto, o objetivo comum a todas as reformas psiquiátricas na Europa, na década de 

1960, era criar serviços na comunidade em que a terapêutica pudesse acontecer no contexto 

social das pessoas, superando gradualmente a internação nos manicômios (Rotelli et al., 

2001). No campo da assistência psiquiátrica pública, desde os anos 1960, a substituição do 

modelo asilar se apresenta como a principal característica de acordo com Delgado (2001). 

Mesmo na França, onde, segundo Desviat (2015), houve uma tentativa mais rigorosa 

de salvar o manicômio, com a política de setor embasada teoricamente pela psicoterapia 

institucional, havia a preocupação em modificar as formas de atendimento baseadas na 

internação em instituições psiquiátricas. O incômodo que o tratamento oferecido nessas 

instituições causava foi descrito por Guattari (1992, p. 183-184): “Os psicóticos, objetos de 

um sistema de tratamento quase animal, assumem quase necessariamente uma postura bestial, 

andando em círculos o dia inteiro, batendo a cabeça contra as paredes, gritando, brigando, 

aviltando-se na sujeira e nos excrementos”. A resposta a esse incômodo era promover um 

ambiente, resultante da análise institucional, onde a psicose pudesse se manifestar enquanto 

uma forma diferente de estar no mundo e não como sinônimo de estranheza e violência. 

Na Itália, a negação do manicômio aconteceu em conjunto com a recusa da psiquiatria, 

como uma ciência médica que exerce o mandato social de segregar e custodiar as pessoas em 

instituições manicomiais. Foi preciso também elaborar a crítica a outras instituições de 

marginalização, já que, para Basaglia (1985, p. 9): “O questionamento do sistema 

institucional transcende a esfera psiquiátrica e atinge as estruturas sociais que o sustentam, 
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levando-nos a uma crítica da neutralidade científica – que atua como sustentáculo dos valores 

dominantes –, para depois tornar-se crítica e ação política”. 

Ainda que a experiência basagliana tenha começado em Gorizia, no início dos anos 

1960, com o objetivo de fazer do hospital ali existente um espaço de tratamento e reabilitação 

efetivo dos internos, após alguns anos, concluiu-se que as medidas administrativas e de 

humanização não eram suficientes. Era preciso superar o aparato manicomial, caracterizado 

não só pela estrutura física desses locais, mas por todo o conjunto de saberes e práticas que 

serviam de fundamentação para o isolamento, a segregação e a patologização da experiência 

humana (Amarante, 2007).  

As experiências francesas e italianas, assim como outras desenvolvidas nos Estados 

Unidos ou mesmo na Inglaterra apontaram caminhos para o desenvolvimento da Reforma 

Psiquiátrica brasileira, valendo-se da reflexão sobre os erros e acertos já praticados nesses 

outros processos de reforma. Assim, enquanto a forma de cuidado baseada no paradigma 

clássico da psiquiatria produziu isolamento e segregação, a Reforma Psiquiátrica tem como 

objetivo acolher e cuidar das pessoas, construindo um novo modo de lidar e um novo lugar 

social para o sofrimento psíquico, a diversidade e a diferença (Amarante, 2007).  

Esta concepção significa que, quando nos referimos ao cuidado em liberdade, estamos 

evocando um modo complexo e responsável de tratar os indivíduos: sem isolá-los e os 

conectando às suas existências, às suas histórias e condições concretas de vida. Conforme 

pontua Pitta (2011, p. 4588): “O tratamento deixa de ser a exclusão em espaços de violência e 

morte social para tornar-se criação de possibilidades concretas de subjetivação e interação 

social na comunidade”. 

As discussões travadas nas análises dos capítulos anteriores sinalizaram que o cuidado 

em liberdade não se restringe ao discurso proposto pela Reforma Psiquiátrica, mas tem se 

concretizado no cotidiano da assistência à saúde mental em meio a dificuldades e desafios. 
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Em termos da garantia de direitos àqueles em sofrimento psíquico, as discussões feitas neste 

estudo indicam que o CAPS tem um importante papel nesse processo à medida que pode fazer 

com que a pessoa em sofrimento psíquico tenha seus direitos garantidos. Muitos usuários 

acabam tendo acesso a serviços e ações por fazerem parte do CAPS, mostrando que, se não 

fosse a atenção oferecida por este serviço de saúde mental, o usuário não teria acesso a 

direitos básicos. Assim, a atenção dispensada à pessoa em sofrimento psíquico no contexto da 

Reforma Psiquiátrica tem ultrapassado o clínico e se estendido para o social, reforçando a 

necessidade de associar as discussões da saúde mental à questão das vulnerabilidades sociais. 

Outros desafios podem ser conectados às discussões efetuadas neste capítulo, indicando que 

há aspectos do paradigma clássico da psiquiatria que ainda precisam ser superados, como 

aqueles concernentes à alta, os quais davam primazia ao médico e à medicação. 

Ao tecer apontamentos sobre questões epistemológicas e conectá-los à concepção 

predominante de ciência na modernidade, intentamos aprofundar nosso olhar sobre a Reforma 

Psiquiátrica e seus desafios. Retomar aspectos da construção do conhecimento que embasou 

as práticas de isolamento e as críticas construídas a seu respeito pode nos ajudar a refinar a 

qualidade e a amplitude dos desafios que temos a enfrentar. Para Mena (2012), algumas 

categorias sociais e culturais, carregadas de preconceitos e ideologias, podem estar presentes 

na construção de nossos pensamentos, de modo que continuamos a repeti-las sem nos dar 

conta de suas fontes. Metaforicamente, o autor relaciona esta questão a um eco que segue se 

propagando, mesmo depois de cessada a fonte do ruído. Para deixar de propagar esses ecos, 

ele sinaliza a necessidade de localizar a fonte do ruído. É neste sentido que, ao recuperar as 

questões epistemológicas, esforçamo-nos para identificar alguns elementos que possam 

contribuir para a superação do isolamento nas práticas de saúde mental, reforçando, assim, o 

cuidado em liberdade às pessoas em sofrimento psíquico. 
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Figura 16: Semana de Luta Antimanicomial 

Fonte: Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (2015). 
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REFORMA PSIQUIÁTRICA: UM PROCESSO EM PERMANENTE CONSTRUÇÃO 

 

Não me calo nem no pranto 

 Faz escuro em todo canto  

Não me calo nem no pranto  

Depois do golpe eu me levanto  

É preciso anoitecer pra chegar o amanhã  

Cantarei a liberdade ainda que tam tam 

(Sales & Hemétrio, 2017). 

 

O trecho acima faz parte do samba enredo que embalou o desfile, realizado em 18 de 

maio de 2017 nas ruas de Belo Horizonte-MG, em comemoração aos 30 anos de Luta 

Antimanicomial. O excerto proclama a necessidade de resistência e de luta em defesa da 

liberdade, especialmente no cuidado em saúde mental. Ao fazer analogia com a escuridão: 

“escuro em todo canto”, e com o “anoitecer”, denunciava tempos difíceis no que tange à 

expansão de políticas sociais e garantias de direitos, que se intensificaram após o “golpe”, 

fazendo referência ao impeachment da Presidente Dilma Rousseff, ocorrido em 2016.  

Tais dificuldades passaram a ser expressas de forma mais contundente no âmbito da 

saúde mental com a publicação de uma nova Resolução, que trouxe velhos olhares sobre a 

loucura, por meio de incentivo às diárias em hospitais psiquiátricos e fortalecimento da 

parceria com as comunidades terapêuticas (Resolução nº 32, de 14 de dezembro de 2017). 

Aprovada sem qualquer discussão com a sociedade e sob o argumento de fortalecer a RAPS, 

o conteúdo da Resolução é uma clara evidência de que a utilização do isolamento como 

prática terapêutica ainda não deixou de se constituir em um problema a ser enfrentado. 
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Tal enfrentamento remete ao objetivo de nosso estudo: refletir sobre o cuidado em 

liberdade, conforme apregoado pela Reforma Psiquiátrica, e como ele vem sendo desenvolvido 

no âmbito do SUS. As discussões derivadas deste objetivo demonstraram que o percurso do 

processo na efetivação dos princípios da Reforma Psiquiátrica não tem sido feito de forma 

linear. Pelo contrário, é composto de trechos sinuosos, com retornos e barreiras, confirmando 

nossa tese de que o movimento social de Reforma Psiquiátrica tem avançado em meio a 

armadilhas, as quais lhe colocam impedimentos e atingem sua proposta de cuidado em liberdade. 

Estas armadilhas estão ligadas a aspectos ético-políticos que ultrapassam os problemas 

relacionados apenas à formação profissional e à aquisição de conhecimento na área. Tal como 

defende Desviat (2015, p. 157), os avanços e as experiências obtidos com a substituição dos 

hospitais psiquiátricos por serviços alternativos de saúde mental têm indicado que não se trata 

somente “(...) de consciência social e de conhecimento profissional. Trata-se também, 

lamentavelmente, de uma questão política e de escolha de prioridades”. 

Para evidenciar as questões imbricadas na Reforma Psiquiátrica e desvelar as 

armadilhas que a ela se interpõem, nossa caminhada foi iniciada por meio da discussão sobre 

os princípios e paradoxos compartilhados pelo SUS e pela Reforma Psiquiátrica. Assim, 

destacamos o teor das dificuldades enfrentadas para efetivação do cuidado em liberdade no 

contexto da política de saúde brasileira. Evidenciamos que, no interior do SUS, a Reforma 

Psiquiátrica tem as maiores chances de se concretizar e é onde, até hoje, obteve os maiores 

avanços (Desviat, 2015; Pitta, 2011). Entretanto indicamos que seu desenvolvimento é 

perpassado por influências do sistema econômico, que impõem limites à manutenção e 

expansão das políticas sociais em geral. Estas limitações envolvem subfinanciamento, cortes 

orçamentários e privatizações que podem ser esmiuçados em tantos outros desdobramentos, 

como precarização do trabalho, dificuldades vivenciadas pelos operadores do cuidado, falta de 

materiais, de condições mínimas de instalação dos serviços, como demonstrou Pitta (2014). 
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Dando continuidade às discussões, mostramos que as dificuldades se estendiam à 

assistência prestada pelo CAPS e que os cuidados recebidos pelos usuários pesquisados 

também indicavam percalços a serem enfrentados. Dentre eles, retomamos, neste momento, o 

fato de que, dos casos estudados, somente 15% chegavam ao CAPS com encaminhamentos 

provenientes da atenção básica, a despeito da importância dada a este ponto de atenção no 

cuidado ao sofrimento psíquico, como defendem vários autores (Amarante, 2017; Borges, 

2012; Lobosque, 2011; Rosa, 2016) e conforme apresentado nos relatórios finais da III e da 

IV CNSM (Brasil, 2002; Brasil, 2010). Poder-se-ia argumentar que a atenção básica estaria 

dando conta do cuidado aos casos graves, sem os encaminhar para os serviços especializados, 

entretanto uma porcentagem de 15% dos casos foi originária do hospital psiquiátrico, o que já 

contradiz tal argumento. Estes dados indicam uma dificuldade do CAPS em acolher o usuário 

antes da internação psiquiátrica, e se tornam ainda mais relevantes ao considerarmos as 

informações de que 51% dos casos já haviam passado por internação em algum momento da 

vida (mesmo que o encaminhamento que deu início aos atendimentos tenha sido proveniente 

de outro estabelecimento). Ainda que parte desses usuários possam ter sido internados em 

períodos anteriores à implantação do CAPS, as informações obtidas indicam que, em termos 

assistenciais, precisamos permanecer atentos ao isolamento em instituições psiquiátricas, que 

ainda persiste na atenção prestada à pessoa em sofrimento psíquico. 

A Reforma Psiquiátrica tem uma história com muitos capítulos, de modo que, 

atualmente, já fazemos críticas a aspectos que, no passado, eram apenas desejos que, aos 

poucos, foram se tornando realidade. Em decorrência do dinamismo que apresenta, a tese que 

procuramos demonstrar não nega os avanços conquistados pela Reforma Psiquiátrica, todavia 

admite e procura compreender as armadilhas que colocam impedimentos e atingem a proposta 

de cuidado em liberdade. Consequentemente, este estudo, além de apontar os percalços de tal 

processo, procura indicar as conquistas obtidas, especialmente no que diz respeito à 
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assistência oferecida pelo CAPS. Neste sentido, algumas questões merecem ser retomadas ao 

tecermos as considerações finais.  

Observamos que o CAPS pesquisado tem voltado seu atendimento aos casos de 

sofrimento psíquico grave, conforme preconiza a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e 

Outras Drogas, cuja assistência, historicamente, era mantida nos hospitais psiquiátricos. Os 

índices de internações em tais instituições entre os usuários pesquisados dão sinais da 

ampliação do cuidado em liberdade, na medida em que 44% deles jamais havia passado por 

esse tipo de internamento. Além disso, os dados indicaram que, após iniciar o 

acompanhamento no CAPS, o número de usuários encaminhados para internação foi pequeno 

(apenas três dos 41 casos analisados), sendo que todos esses internamentos foram feitos em 

hospitais gerais. Nosso estudo corroborou com o discurso de Amarante (2017), proferido na 

Câmara dos Deputados em sessão solene em homenagem ao Dia Nacional de Luta 

Antimanicomial, quando afirmou que milhares de pessoas saíram dos manicômios graças à 

Reforma Psiquiátrica e outras tantas deixaram de entrar por terem sido acompanhadas nos 

novos serviços de saúde mental. 

Ao descrever a complexidade do cuidado efetuado pelo CAPS e as características do 

processo de alta dos usuários pesquisados, identificamos que a variedade das intervenções 

realizadas pela equipe ultrapassava os aspectos clínicos e abrangia questões sociais e de 

garantia de direitos. Ações direcionadas para o acesso aos benefícios sociais, emprego, 

moradia, passe-livre, e encaminhamentos para a rede de serviços intersetoriais dão indícios da 

amplitude das preocupações do CAPS com relação aos seus usuários. A presença de tais 

temas no planejamento dos PTSs foi favorecida pela interdisciplinaridade que acompanhou a 

maior parte das ações, atestando que é preciso diferentes saberes para que se possa abranger a 

multiplicidade de determinantes que incidem sobre o cuidado em saúde mental. 
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 Ante as constatações obtidas, é possível concluirmos que a Reforma Psiquiátrica não 

é apenas uma medida administrativa, mas que sua concretização tem contribuído para a 

transformação na vida das pessoas, fornecendo respostas concretas às necessidades dos 

usuários, ajudando-os a ter acesso a direitos, a construir espaços de capacidade e a circular 

pelo território onde vivem. 

Outrossim, este estudo chamou a atenção para questões levantadas indiretamente pelos 

dados. A primeira delas se refere à necessidade de reconfigurar a noção de crise em saúde 

mental, concebendo-a como um processo que faz parte do sofrimento psíquico e não a 

tratando simplesmente como sinônimo de fracasso ou de desassistência. Trata-se de um 

processo mais social do que necessariamente biológico ou psicológico, que envolve terceiros, 

cuja participação pode ser acionada ao lado de outros recursos do serviço e do território, para 

que o cuidado oferecido à crise não se restrinja apenas aos medicamentos (Amarante, 2007; 

Lobosque, 2011; Rosolem, 2016). 

Outra questão se refere à persistência da cronificação e a necessidade de tomar 

medidas para que os novos serviços de saúde mental não contribuam para sua manutenção. 

Neste sentido, o uso prolongado de medicação psiquiátrica, a demora em dar a resposta 

adequada e imediata às crises, bem como a reprodução do modelo manicomial no cuidado 

ofertado nos serviços substitutivos devem ser problematizados e analisados criticamente. 

(Desviat, 2015; Tykanory, 2000). Sobre este aspecto, a forma de realizar as oficinas 

terapêuticas, atividades centrais no cotidiano de muitos serviços substitutivos de saúde 

mental, precisa superar os preceitos manicomiais. Lembramos que é seu caráter de 

convivência e não a atividade em si realizada que lhe confere um caráter terapêutico. Por isso, 

a interação entre usuários e profissionais, a discussão sobre o que e por que se está fazendo 

algo, a sociabilidade entre os participantes, a implicação entre a atividade proposta e os PTSs 

dos usuários devem ser fatores levados em conta (Prata, 2008; Ribeiro, 2008). 
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Este estudo trouxe elementos para reafirmarmos o desafio do trabalho em rede. 

Referimo-nos, todavia, a uma rede formada por diferentes dispositivos e variados 

trabalhadores, que consiga oferecer escuta, acolhimento, cuidado, proteção, convivência, 

orientação, suporte, enfim, que se molde de acordo com quem a utiliza. Carecemos também 

ampliar as intervenções realizadas no campo da saúde mental para os familiares e o entorno 

do usuário, assim como sua participação em todas as decisões que lhe dizem respeito. É 

comum ainda encontrarmos intervenções que envolvem decisões feitas pela equipe, as quais 

são apenas comunicadas ao usuário, sem, de fato, contar com sua participação.   

Os percalços aqui revisitados demonstram que não se trata apenas de implantar novos 

serviços de saúde mental, mas sobretudo de rever a forma de prestar o cuidado e de organizar 

a rede de atenção por meio de novos paradigmas. Como afirma Yasui (2010, p. 77), o campo 

da Reforma Psiquiátrica suscita “(...) a reconstrução/invenção de um novo marco teórico e de 

novos operadores conceituais”. Sob esta ótica, parte dos resultados encontrados neste estudo, 

tais como algumas das intervenções realizadas por ocasião da alta, sugeriram a necessidade de 

superar aspectos do paradigma clássico da psiquiatria. O lugar prioritário ocupado pelo 

médico em algumas decisões e a centralidade do medicamento, cuja necessidade não é, com 

frequência, sequer questionada, ou os casos em que os usuários possuíam um cotidiano vazio 

e que não foi foco de problematização pelo CAPS são exemplos de resquícios do antigo 

paradigma e que precisam ser combatidos. 

Ao romper com o paradigma clássico da psiquiatria, o objeto deixa de ser a doença, o 

diagnóstico ou os sintomas, centrando-se na “existência-sofrimento dos pacientes”. Nesse 

contexto, o objetivo principal não é mais a cura, “(...) mas a produção de vida, de sentido, de 

sociabilidade, a utilização das formas (dos espaços coletivos) de convivência dispersa”, 

conforme palavras de Rotelli et al. (2001, p. 30).  Na mesma direção, a proposição de 

Basaglia (2010) de colocar a doença entre parênteses significa que, em vez de tentar conhecer 
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e estudar o transtorno mental em sua forma pura, ignorando-se o contexto social, colocam-se 

a doença e suas formas classificatórias entre parênteses e retomam-se os desdobramentos 

humanos e sociais do sujeito que sofre.  

Esta reconfiguração do fenômeno resulta na necessidade de se produzir novos 

conceitos, adequados, de acordo com Yasui (2010), a novos problemas e objetos.  A 

preocupação com os conceitos é necessária na medida em que “(...) teoria e técnica não são 

passíveis de serem usadas para diferentes compromissos, pois, em se tratando de ciências 

humanas, o compromisso está impresso nos conceitos” (Patto, 1999, p. 119).  

Neste sentido, cumpre assinalar que um dos desdobramentos deste estudo foi 

composto pela problematização do conceito de “reinserção social” (Frazatto & Sawaia, 2016), 

que pode se configurar como uma das armadilhas da Reforma Psiquiátrica, tendo em vista que 

seu uso não garante o questionamento das condições de vida associadas à produção do 

sofrimento psíquico.  O ato de “reinserir” implicaria voltar a fazer parte de um dado contexto. 

Assim, no campo da saúde mental, pressupõe o retorno físico e concreto de alguém que foi 

inicialmente retirado de onde vive e isolado em uma instituição psiquiátrica, para, então, 

posteriormente, retornar ao seu lugar de origem. Este entendimento não está em consonância à 

proposta da Reforma Psiquiátrica, que, desde a década de 1970, pressupõe o cuidado em 

liberdade, não retirando a pessoa do local em que vive, nem promovendo o afastamento de 

seus laços familiares e sociais. Além disso, nada resolve defender a “reinserção social” das 

pessoas em sofrimento psíquico e manter a assistência voltada apenas ao indivíduo e a seus 

sintomas, nem mesmo focar somente na desospitalização sem considerar o local de retorno e 

as condições desse retornar.  

Tantas outras questões poderiam ser retomadas e revisadas, mas, para fins de 

encerramento deste trabalho, optamos por acrescentar um último desdobramento do estudo 
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derivado da experiência de realização do Doutorado Sanduíche em Montreal (Quebec-

Canadá)
31

 entre os meses de maio e agosto de 2017. 

Desta experiência, merece destaque a valorização quanto à participação dos usuários, que 

é afirmada nos documentos ministeriais do Quebec (Canadá), conforme discutido por Clément, 

Rodiriguez, Gagné e Lévesque (2013) e vivenciada por nós durante participação em 

Assembleias
32

 realizadas pelos organismos comunitários de saúde mental, no período de 

desenvolvimento das atividades do Doutorado Sanduíche em Montreal. Também conhecidos 

como serviços alternativos de saúde mental, historicamente, esses organismos comunitários fazem 

parte da luta, na província de Quebec, em oferecer outra atenção às pessoas em sofrimento 

psíquico que não aquela dispensada pelas longas internações nos hospitais psiquiátricos.  

Tais organismos recebem subvenção pública, não têm finalidade lucrativa, são geridos 

por um conselho de administração, formado em sua maioria por usuários do serviço ou 

membros da comunidade e têm como objetivo: oferecer serviços de prevenção, ajuda e 

suporte, incluindo os serviços de alojamento temporário; realizar atividades que visem à 

promoção e à defesa dos direitos e dos interesses das pessoas que utilizam os serviços de 

saúde e serviços social; promover o desenvolvimento social, a melhora de condições de vida e 

saúde; e, responder a novas necessidades, utilizando novas abordagens ou sendo direcionados 

a grupos específicos de pessoas (Québec, 2015). Nesses serviços, a inclusão do ponto de vista 

do usuário nas pesquisas e organização de quaisquer atividades que lhe dizem respeito é 

questão de prioridade. 

                                                 
31

 Embora não seja nosso objetivo, neste trabalho, realizar um relato desta experiência, é preciso 

assinalar que, além de ampliar o olhar sobre o fenômeno estudado e expandir as análises feitas, 

algumas questões reforçam os apontamentos derivados dos dados desta pesquisa.  

 
32

 Trata-se da Assembleia anual realizada nos dias 14 e 15 de junho de 2017 em Montreal (Quebec-

Canadá) e coordenada por uma instituição que reúne todos os organismos comunitários da província 

de Quebec, intitulado de Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec – 

RRASMQ, e da Assembleia Geral realizada pelo Prise II (um organismo comunitário de saúde 

mental), realizada no dia 31 de maio de 2017 em Montreal (Quebec-Canadá). 
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Outro ponto observado durante a realização do Doutorado Sanduíche e que vem ao 

encontro de discussões levantadas neste estudo diz repeito às questões sociais serem 

consideradas inerentes às condições de saúde e não precisarem ser constantemente retomadas 

ou reafirmadas. Para Grenier & Bourque (2016), este fato deriva de um só Ministério integrar 

as políticas de saúde e serviço social. Ainda que os assistentes sociais levantem críticas, 

afirmando que a distribuição de financiamento na saúde se concentra muito mais em médicos 

e medicamentos do que no componente social, a inclusão dos serviços sociais é uma 

originalidade do sistema de saúde quebequense. Esta integração possibilita que os problemas 

de saúde e as questões psicossociais não sejam tratadas separadamente, mas valendo-se de 

uma visão global e complexa.  

Estes aspectos, além de reafirmar alguns pontos discutidos ao longo deste estudo, 

mostram que, entre avanços e dificuldades, não se trata de “reinventar a roda”, mas de seguir 

na construção da Reforma Psiquiátrica, revendo teorias, produzindo novos conceitos 

adequados aos seus princípios; explorando outras formas de trabalhar o território onde as 

pessoas vivem e os espaços coletivos de convivência; desvelando armadilhas políticas e 

teóricas; superando percalços; demonstrando a efetividade dessa forma de cuidado e 

desfrutando de seus resultados positivos. Tal como afirmou Campos (2016), ao se referir às 

políticas de saúde mental durante a conferência de abertura do 5º Congresso Brasileiro de 

Saúde Mental, promovido pela ABRASME, é preciso continuar fazendo o que estamos 

fazendo e ampliar o que fazemos em defesa do SUS e da Reforma Psiquiátrica. Esta, como 

afirma Rotelli et al. (2001), é um processo social e complexo. Portanto, não está finalizado, 

mas segue sendo construído e aprimorado.  

Os desafios discutidos ao longo deste estudo reforçaram a necessidade de dar 

continuidade à Luta Antimanicomial, remetendo à importância do movimento social para 

avançar na direção dos princípios da Reforma Psiquiátrica. Para sustentar as conquistas 
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alcançadas e impedir retrocessos, há que se fazer valer a participação social nos diversos 

espaços de resistência e que precisam ser cada vez mais ocupados. A realização do “Encontro 

de Bauru: 30 anos por uma sociedade sem manicômios”, nos dias 08 e 09 de dezembro de 

2017, reuniu representações de todo o Brasil e reafirmou: “Nenhum passo atrás: manicômio 

nunca mais!”. No mesmo local em que foi realizado o II Congresso Nacional de 

Trabalhadores de Saúde Mental e instituído o lema Por uma sociedade sem manicômio, o 

evento de 2017, que culminou na “Carta de Bauru – 30 anos” celebrou avanços e denunciou 

desmontes na saúde mental, dando demonstração da força e articulação do Movimento de 

Luta Antimanicomial (Marinho, 2017).  

Não obstante, a ampliação da participação social exige que os preceitos da Reforma 

Psiquiátrica sejam conhecidos pela sociedade, que as pessoas entendam seus direitos no 

campo da saúde mental e no que se refere às políticas de saúde. Há ainda um longo caminho a 

percorrer no que tange às modificações das relações da sociedade com a loucura, e este 

caminho passa, necessariamente, pela ampliação da participação social. 

Neste estudo, além das argumentações elaboradas nesta direção, as figuras 

provenientes do Conselho Federal de Psicologia (2017), Fórum Goiano de Saúde Mental 

(2012) e Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (2015), utilizadas na abertura de 

alguns capítulos desta tese, representam uma forma de enfatizar que a defesa por tais 

princípios não devem se restringir ao âmbito acadêmico e teórico, mas se esparramar cada vez 

mais para espaços de participação social, bem como para os lugares onde a vida acontece. É 

mediante o confronto da loucura no território que a Reforma Psiquiátrica se materializa e se 

desenvolve. É também nesse contexto que esta tese se insere e que seguimos fazendo parte 

deste processo com a pretensão de contribuir com este campo em permanente construção 

frente ao desafio de cuidar em liberdade. 
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Apêndice 1 

CAPS I 

População + de 20.000 habitantes 

Público-alvo Pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas 

as faixas etárias. 

Funcionamento Diurno, de segunda a sexta-feira. 

Equipe mínima 1 médico psiquiatra ou médico com formação em saúde mental. 

1 enfermeiro. 

3 profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, terapeuta 

ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 

terapêutico). 

4 profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão). 

CAPS II 

População  + de 70.000 

Público-alvo Atende a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo 

também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local. 

Funcionamento Diurno, de segunda a sexta-feira. 

Equipe mínima 1 médico psiquiatra. 

1 enfermeiro com formação em saúde mental. 

4 profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, terapeuta 

ocupacional, pedagogo, professor de educação física ou outro profissional 

necessário ao projeto terapêutico). 

6 profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão). 

CAPS III 

População  + de 200.000 

Público-alvo Atende a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona 

serviços de atenção contínua, ofertando retaguarda clínica e acolhimento 

noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad. 

Funcionamento Ininterrupto todos os dias da semana, 24 horas. 

Equipe mínima 2 médicos psiquiatras. 

1 enfermeiro com formação em saúde mental. 

5 profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, terapeuta 

ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário de nível superior). 

8 profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão). 

 

Quadro 1: Modalidades de CAPS I, CAPS II, CAPS III. 

Fonte: Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 e Manual do CAPS (Brasil, 2004). 
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Apêndice 2 

CAPS ad 

População  + de 70.000 

Público-alvo Atende adultos ou crianças e adolescentes, com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de 

caráter comunitário. 

Funcionamento Diurno, de segunda a sexta-feira 

Equipe mínima 1 médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde 

mental. 

1 enfermeiro. 

 4 profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional 

necessário ao projeto terapêutico). 

5 profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão). 

CAPS ad III 

População  + de 200.000 

Público-alvo Atende adultos ou crianças e adolescentes, com necessidades de cuidados 

clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos para observação e 

monitoramento. 

Funcionamento Ininterrupto todos os dias da semana, 24 horas. 

Equipe mínima 2 médicos psiquiatras. 

1 enfermeiro com formação em saúde mental. 

5 profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, terapeuta 

ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário de nível superior). 

8 profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão). 

CAPS i 

População  + de 150.000 

Público-alvo Atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e 

persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço 

aberto e de caráter comunitário 

Funcionamento Diurno, de segunda a sexta-feira. 

Equipe mínima 1 médico psiquiatra. 

1 enfermeiro com formação em saúde mental. 

1 médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento 

das intercorrências clínicas. 

4 profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao 

projeto terapêutico). 

6 profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão). 

 

Quadro 2: Modalidades de CAPS ad, CAPS ad III e CAPS infanto-juvenil. 

Fonte: Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 e Manual do CAPS (Brasil, 2004). 
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Apêndice 3: Informações observadas nos prontuários 

 

Dados do usuário: 

Data de Nascimento: ___/___/___   Idade: ____ 

Sexo: Masculino (    )   Feminino (    ) 

Estado civil:  

Escolaridade:    Profissão: 

Responsável / Cuidador / acompanhante (grau de parentesco): 

Informações sobre o tratamento: 

Data inicial: ____/ _____/ _________ 

Data final: ____/ _____/ _________ 

CID-10:  

Houve internações psiquiátricas? _____________  Quantas? _____________ 

Informações sobre a alta: 

- Buscar identificar como foi o processo de alta. 

- Quais profissionais registraram o procedimento da alta no prontuário? (Há registro da alta 

apenas pelo médico? Outro profissional conversou com o usuário?) 

- Há registro de participação, por parte do usuário, em alguma atividade/grupo específica para 

a finalidade da alta? 

- Há registro de intervenção junto aos familiares / cuidadores / acompanhantes no que se 

refere ao procedimento de alta? De que forma? 

- Há registro de mais de um procedimento de alta no prontuário (usuário teve alta, retornou, 

recebeu alta novamente?) 

- Há registro de contato com a rede de atenção psicossocial sobre a alta do usuário? 

- Quais critérios podem ser identificados no prontuário como necessários para a definição da 

alta 
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Anexo 1: Regionais de Saúde do Paraná 

 

 

 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Paraná – SESA (2017). Regionais por 

macrorregional. Recuperado em 13 de outubro, 2017, de 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2752). 
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Anexo 2: Autorização da Secretaria Municipal de Saúde 
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Anexo 3: Parecer do Comitê de Ética 
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