
999 

 
 

 

ANA ISI DA SILVA MAIA 

 

 

 

 

 

A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL EM RECIFE:  

CAMINHOS DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife,  

2007 



1000 

 
 

 

ANA ISI DA SILVA MAIA  

 

A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL EM RECIFE:  

CAMINHOS DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à 

Universidade Federal de Pernambuco, como 

requisito parcial, para obtenção do Título de 

Mestre, pelo Curso de Pós-Graduação em 

Serviço Social – Área de Concentração: Direitos 

Sociais. Linha de Pesquisa: Políticas Sociais. 

Orientadora: Profª Drª Roberta Uchôa 

 

 

 

Recife,  

2007 



1001 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maia, Ana Isi da Silva 
      A política de saúde mental em Recife : caminhos 
da desinstitucionalização / Ana Isi da Silva Maia.  – 
Recife : O Autor, 2007. 
      110 folhas : tab., abrev e siglas. 
 
      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Serviço Social, 2007. 
 
      Inclui bibliografia. 
 
      1. Política de saúde.  2. Política de saúde mental – 
Recife.  3. Psiquiatria social - Recife.  4. 
Desinstitucionalização.   I. Título. 
 
      364.444                 CDU (1997)                     UFPE                              
      362.3                     CDD (22.ed.)     CSA2010-034    



1002 

 
 

MAIA, Ana Isi da Silva. A Política de Saúde Mental em Recife: Caminhos da 

Desinstitucionalização. 2007. 110 p. Dissertação de Mestrado apresentada à 

Universidade Federal de Pernambuco, pelo Curso de Pós-Graduação em Serviço 

Social. Área de Concentração: Direitos Sociais. Linha de Pesquisa: Políticas Sociais. 

 

Defesa: Recife, 15 de outubro de 2007. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª. Drª. Ronice Maria Pereira Franco de Sá. Núcleo de Saúde Pública e 

Desenvolvimento Social da Universidade Federal de Pernambuco. 

Julgamento: _______________________Assinatura________________________ 

 

Profª Drª. Valdilene Pereira Viana. Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Julgamento: _______________________Assinatura________________________ 

 

Profª. Drª. Roberta Salazar Uchôa. Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Julgamento: _______________________Assinatura________________________ 

 

 



1003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1004 

 
 

Agradecimentos 

“Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas” Rompendo em Fé 
– Comunidade Zona Sul 

Muita gente não sabia como fazer, mas cada um, enviado de Deus, a seu modo tentou. Muitas 
vezes não sendo muito bem-sucedidos, mas foi o melhor que puderam fazer por mim, naquele 
momento, aceitando a ausência, entendendo as recusas de passeios ou de encontros, ouvindo, 
falando de outras coisas para distrair, trocando experiências, dando sugestões teóricas ou 
emocionais, emprestando material, enviando mensagem de força e cuidado (no celular, 
messenger, e-mail, orkut), aumentando a minha fé, me fazendo mimos, confiando em mim e 
em minha capacidade, sorrindo, abraçando, silenciando, olhando nos olhos... Não me 
deixando desistir desde a qualificação do projeto até o (segundo) dia da defesa. Enfim, cada 
um sabe o que fez nesse período, talvez um dia até esqueçam – por ter sido espontâneo e 
simples (para quem fez), mas eu não esquecerei... Sobretudo, agradeço aos que respeitaram e 
souberam lidar comigo nesse momento, entendendo a “existência/sofrimento” desse processo 
☺... 

...Ninho, Mainha, Ana Vieira, Marcia Maia, Delâine Melo, Aldelane Valença, 

Jarmerson Moura, Luciana Vidal, Anita Aline, Marcela Lucena, Valéria Costa Correia 

(UFAL), Celeste Aída & Equipe, Zenaide Siqueira, Galba Taciana, Flaviana Rosa, 

Professora Paula Baltar (CE/UFPE) e TODOS OS OUTROS... 

Ao Conselho Municipal de Saúde e a Coordenação Municipal de Saúde Mental. 

Aos docentes da Universidade Federal de Pernambuco: Ana Vieira, coordenadora 

do Programa de Pós Graduação em Serviço Social, docente de duas disciplinas que 

cursei e suplente da examinadora interna; Valdilene Viana e Ronice Franco 

(componentes da banca de qualificação do projeto e defesa da dissertação); Miriam 

Padilha, suplente da examinadora externa; Anita Aline, Marco Mondaini, Alexandra 

Mustafá e Ana Arcoverde, docentes de disciplinas cursadas durante o Mestrado; e 

Roberta Uchôa. 

    

    

 
 



1005 

 
 

RESUMO 

MAIA, Ana Isi da Silva. A Política de Saúde Mental em Recife: caminhos da 
desinstitucionalização.  2007. 110 p. Dissertação de Mestrado. Curso de Pós – 
Graduação do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 

O Movimento pela Reforma Psiquiátrica Brasileira tinha como principal proposta a mudança 
no modelo de atenção à saúde mental, com substituição progressiva de leitos psiquiátricos por 
serviços extra-hospitalares. As primeiras experiências  foram iniciadas na década de 1980, 
através da criação, em alguns municípios,  de serviços extra-hospitalares para tratamento de 
pessoas com transtornos mentais. A década de 1990 foi marcada pela continuidade da 
implementação e regulamentação dos novos dispositivos em diversas localidades do país, 
tendo como foco a desinstitucionalização. No início do século XXI, houve o incentivo do 
Governo Federal para a adesão municipal ao novo modelo de atenção à saúde mental, 
seguindo as propostas da Reforma Psiquiátrica, diminuindo os leitos psiquiátricos e, 
proporcionalmente, aumentando os serviços substitutivos. Assim como propunha o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional, diminuindo os custos e racionalizando os 
serviços. Recife (PE), na década de 1990, era considerado um dos maiores pólos de hospitais 
psiquiátricos do país, devido a concentração dos hospitais do estado, na capital. Em 2000, a 
rede de atenção à saúde mental em Recife era composta, basicamente, por sete hospitais 
psiquiátricos conveniados ao SUS, sob gestão municipal, além de um CAPS público e um 
privado/conveniado ao SUS. A partir de 2001, com nova gestão municipal, Recife apresentou 
propostas de reordenamento no modelo de atenção à saúde mental, através da 
desinstitucionalização. Interessou-nos identificar a perspectiva da desinstitucionalização 
adotada pela cidade. Nesse sentido, essa pesquisa apresentou como objetivo central 
desenvolver uma análise a respeito da dinâmica para implementação da Reforma Psiquiátrica 
na cidade do Recife, no que concerne a desinstitucionalização. Para atingirmos ao objetivo 
proposto,  realizamos uma pesquisa documental, traçamos o perfil da rede de serviços de 
assistência à saúde mental de Recife e analisamos o processo de desinstitucionalização na 
cidade, através de documentos públicos: propostas para a saúde mental, no Plano Municipal 
de Saúde, confrontadas com os relatórios de gestão, relatórios de atividades e as atas do 
Conselho Municipal de Saúde no tocante à temática. Percebemos que durante os primeiros 
quatro anos (2001-2004) pode-se destacar a estruturação de uma rede substitutiva em saúde 
mental. Os anos posteriores permanecem marcados pela manutenção desse modelo, embora 
com menos intensidade. Observamos, ainda, que durante todo o período, a diminuição de 
leitos psiquiátricos e o fechamento de instituições psiquiátricas conveniadas ao SUS, sob 
gestão do Recife, ocorreram por solicitação do contratado e não do município. É inegável que 
a cidade do Recife saiu do ponto inicial, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica, e obteve 
várias conquistas para a saúde mental, embora possam responder também a interesses 
neoliberais. 
 
Palavras-chaves: Política de Saúde. Saúde Mental em Recife. Reforma Psiquiátrica. 
Desinstitucionalização. 
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Abstract 

 
MAIA, Ana Isi da Silva. The Mental Health Policy in Recife: the ways of 
deinstitutionalization.  2007. 110 p. Masters degree dissertation. The Post - 
Graduation Course of the Department of Social Services at the Federal University of 
Pernambuco, Recife. 
 
The Brazilian Psychiatric Reform Movement had as  main proposal the change of the 
mental health model care, with progressive replacement of psychiatric beds for 
outpatient services. The first experiments were initiated in the 1980s by creating, in 
some municipalities, of services outside hospitals for treating people with mental 
disorders. The 1990s was marked by the continuity of implementation and regulation 
of new devices in various locations around the country, having as a focus, the 
deinstitutionalization. At the beginning of the XXI century, there was encouragement 
from the Federal Government for municipal adherence to the new model of mental 
health care, following the proposals of the Psychiatric Reform, reducing psychiatric 
beds, and proportionally increasing the substitutive services. Such as the World Bank 
and International Monetary Fund proposed, to reduce costs and streamline services. 
Recife (PE), in the 1990s, was considered one of the greatest centers of psychiatric 
hospitals in the country due to the concentration of state hospitals in the capital. In 
2000, the network of mental health care in Recife was basically composed by seven 
psychiatric hospitals contracted by SUS, under municipal management, in addition to 
one public and one private CAPS / contracted by SUS. Since 2001, with new 
municipal administration, Recife submitted reclassification proposals to redevelop the 
model of attention to mental health by deinstitutionalization. We were Interested in 
identifying the deinstitutionalization perspective adopted by the City. In this respect, 
this survey announced as a main objective to develop an analysis regarding the 
dynamics for the implementation of psychiatric reform in the city of Recife, in regard 
to deinstitutionalization. To achieve the proposed objective, we conducted a 
documentary research, we trace the profile of the network of mental health care in 
Recife and we analyzed the process of deinstitutionalization in the city, through 
public documents: proposals for mental health, in the Municipal Health Plan, 
confronted with the management reports, activity reports and minutes of the 
Municipal Health Council regarding the issue. We noticed that during the first four 
years (2001-2004) it can be highlighted the organization of a substitutive network in 
mental health. Years later still remain marked by the maintenance of this model, 
though with less intensity. We also observed that throughout the period, the reduction 
of psychiatric beds and the ending of psychiatric institutions contracted by SUS, 
under the management of Recife, occurred by the request of the contractor and not 
the municipality. It is undeniable that the city of Recife left the starting point, from the 
perspective of the Psychiatric Reform, and obtained several victories for mental 
health, although they may also respond to neoliberal interests. 
 
 
Keywords: Health Policy. Mental Health in Recife, Psychiatric Reform. 
Deinstitutionalization 
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Introdução 

[...] se a realidade é essencialmente construída, pode ser 

substancialmente modificada (Paulo Amarante, 1996, p.21). 

 

A proteção social, no Brasil, teve suas primeiras experiências no início do século XX, 

referindo-se apenas aos trabalhadores formais e fundamentais ao desenvolvimento 

do país, através das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP), por ramo de 

atividade, como resposta às reivindicações trabalhistas. A saúde era tratada através 

da filantropia, apenas os trabalhadores associados a uma CAP tinham atenção à 

saúde médico-curativa. 

A partir da década de 1930, com o Governo Vargas, a proteção social brasileira foi 

ampliada. Mas, ainda assim, essa proteção se restringia aos trabalhadores formais, 

com carteira assinada e, preferencialmente, sindicalizados. Em 1964, o Brasil sofreu 

o golpe militar e, por duas décadas, passou a ter um Estado regulador e 

centralizador, intervindo na proteção social através da assistência-repressão, como 

forma de garantir sua legitimidade social. A política pública de saúde, nesse período, 

foi bastante sucateada e burocratizada, com isso expandiram-se os sistemas de 

saúde privada e previdenciária. Nesse período, houve um crescimento de clínicas 

psiquiátricas do setor privado, enquanto na política pública o tratamento a essa 

clientela era escasso e com restrição ao atendimento ambulatorial. 

Ao final da década de 1970, ganharam maior visibilidade os movimentos sociais e a 

luta pela democracia, dentre eles o movimento pela Reforma Sanitária e o 

Movimento pela Reforma Psiquiátrica Brasileira que, posteriormente, transformou-se 

no Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM).  

As políticas sociais respondiam, minimamente, a tensão entre o Estado e a 

sociedade civil. Após muita luta da população, no início da década de 1980, o país 

passou pelo processo de redemocratização e conquista de direitos sociais. Foi, 

então, promulgada a Constituição Federal (CF) de 1988, também denominada Carta 

Cidadã ou Carta Magna, sendo considerada como principal marco legal no que se 

refere à política social brasileira e conquista de direitos. 



1015 

 
 

A Carta Cidadã trouxe um capítulo referente aos direitos sociais, em que estão 

contidos os principais direcionamentos para a consolidação da política pública de 

saúde, reconhecendo a saúde como direito de todos e dever do Estado. O conceito 

de saúde foi ampliando à qualidade de vida do cidadão, e não restrito a ausência de 

doença. Além disso, deixou à iniciativa privada a atenção complementar em saúde. 

Originando, posteriormente, o Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o território 

nacional, regulamentado pelas leis n.º 8.080/90 e 8.142/90. 

Os princípios do SUS referem-se ao acesso universal aos serviços de saúde, de 

forma integral e com respeito às diferenças, com comando único das ações, tendo o 

município como principal esfera de governo para desenvolvê-las, incluindo a 

participação social nas decisões sobre as ações de saúde. 

Enquanto o Brasil passava pelo processo de conquista de direitos e tentativa de 

garanti-los, internacionalmente, o direcionamento político era de retirada da 

intervenção estatal, com retorno ao ideário liberal. Essa orientação só atingiu o 

Brasil, de forma mais precisa, em meados de 1990, com o Governo Fernando 

Henrique Cardoso. Essa redefinição do papel do Estado previu, dentre outras 

coisas, que o Estado só assumiria o que fosse função exclusiva dele, ou seja, o que 

a iniciativa privada e a sociedade civil organizada não pudessem realizar. 

No que se refere à saúde mental, após inúmeras denúncias de maus-tratos 

ocorridos em hospitais psiquiátricos, entre as décadas de 1970 e 1980, houve 

mobilização de vários segmentos da sociedade: usuários, familiares e trabalhadores 

de saúde mental, para reorientação do modelo assistencial e qualidade no 

atendimento. Ao final da década de 1980, surgiram experiências locais de 

tratamento de saúde mental fora do hospital psiquiátrico. Ainda em 1989, o MTSM 

transformou-se em um movimento mais amplo, o Movimento Nacional de Luta 

Antimanicomial (MNLA), com participação de diversos segmentos, trabalhadores, 

usuários, familiares e a sociedade em geral. Além disso, foi encaminhado ao 

Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 3.657/89, a respeito dos direitos das 

pessoas com transtornos mentais, orientando, dentre outras ações, para a 

substituição progressiva de leitos psiquiátricos por serviços extra-hospitalares. 
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Durante a década de 1990, no país, surgiram várias experiências municipais de 

tratamento extra-hospitalar à pessoa com transtorno mental, foram também 

aprovadas portarias ministeriais reordenando o tratamento e o financiamento 

hospitalar e extra-hospitalar, tendo como foco a desinstitucionalização. Nesse 

mesmo decênio, houve uma diminuição progressiva de leitos e hospitais 

psiquiátricos, de 85 mil leitos, o Brasil passou a ter 52 mil, na década posterior 

(RECIFE, 1999). 

Em 2001, foi aprovada a Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica (n.º 10.216), em 

substituição ao projeto de lei encaminhado em 1989. Além de ampliar o número de 

serviços existentes, outros dispositivos de tratamento à pessoa com transtorno 

mental foram criados e legitimados/legalizados, para a estruturação de uma rede 

capaz de desinstitucionalizar, de substituir o manicômio, enfatizando o tratamento do 

usuário na família e na comunidade. 

Entendemos a desinstitucionalização a partir de três perspectivas: a 

desospitalização, a desassistência e a desconstrução, conforme Amarante (1996). 

Podemos considerar a primeira como a retirada de usuários de saúde mental dos 

hospitais, e possui duas vertentes: diminuição de leitos e ampliação da rede extra-

hospitalar; a segunda consiste em tirar da instituição sem proporcionar outro tipo de 

assistência e a última está relacionada a desconstrução do modelo manicomial, não 

apenas a estrutura física, mas a cultura asilar que o rege, reconstruindo novas 

formas de atenção às pessoas com transtornos mentais. 

O presente trabalho se propõe a mostrar como ocorreu o processo de 

desinstitucionalização em saúde mental na cidade do Recife, partindo do ano de 

2001, com uma nova gestão municipal, associada à aprovação da Lei Nacional de 

Reforma Psiquiátrica, que dispõe sobre os direitos das pessoas com transtorno 

mental e redireciona o modelo assistencial que lhes é oferecido. Nesse sentido, nos 

questionamos no que se refere à cidade do Recife, sobre quais caminhos 

percorridos a fim de implementar a Reforma Psiquiátrica e qual a dinâmica da 

desinstitucionalização em saúde mental, visto que até a década de 1990, 

desenvolvia ações iniciais referentes às propostas da Reforma Psiquiátrica. A partir 
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disso, verificar qual a forma de desinstitucionalização ocorrida na cidade do Recife: 

se desospitalização, desassistência, ou desconstrução. 

Para responder ao objetivo proposto, levantamos, como pontos-chave, a 

organização da rede assistencial extra-hospitalar em saúde mental no Recife, 

associada à diminuição progressiva de leitos psiquiátricos em hospitais 

especializados e o embate entre a Sociedade Civil e o Estado frente à Saúde 

Mental.  

As instituições consultadas foram o Conselho Municipal de Saúde (CMS/Recife) e a 

Coordenação Municipal de Saúde Mental.  

Os dados coletados, no que se refere ao controle social, foram leituras de atas do 

CMS/Recife, com foco nas discussões sobre a saúde mental, e de relatórios finais 

das Conferências Municipais de Saúde. Quanto à implementação da política de 

saúde mental em Recife, analisamos os planos municipais e relatórios de gestão do 

mesmo período. Realizamos, ainda, uma atualização bibliográfica a fim de subsidiar 

esse estudo.  

Dessa forma, esse trabalho foi estruturado em três capítulos e considerações finais. 

No capítulo 1, tratamos sobre a proteção social no Brasil, já que a saúde mental 

possui uma política própria e encontra-se inserida em uma política maior; a política 

pública de saúde brasileira. No capítulo 2, abordamos os tipos de 

desinstitucionalização, destacando duas experiências de referência mundial, a norte-

americana e a italiana, visto que em alguns pontos se distinguem. Discutimos, ainda, 

a estruturação de uma rede de serviços na atenção à saúde mental brasileira, tal 

como propõe o Governo Federal. No terceiro capítulo, trabalhamos a saúde mental 

na cidade do Recife, no que tange a implementação da política proposta, nacional e 

municipal. Nas considerações finais fizemos uma reflexão a respeito do que foi 

estudado, sobretudo os dados da realidade recifense.  

A implementação da Reforma Psiquiátrica está fortemente ligada à vontade política 

dos gestores locais, pois depende da mudança de orientação da atenção à saúde 

mental, com posicionamento contrário ao modelo tradicional e ao estigma social. 

Observamos que, embora o Recife tenha avançado na estruturação de sua rede de 
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atenção à saúde mental, esse movimento não foi linear, nem constante. Não se 

configurando como retrocesso, mas como estagnação. Alguns projetos não foram 

levados adiante, outros estão acontecendo de forma incipiente ou com algumas 

limitações, outros ainda desaceleraram sua intensidade com o passar do tempo ou 

mudança de gestor. 

Ao final, podemos afirmar que a Reforma Psiquiátrica em Recife mesmo em uma 

gestão dita democrática e participativa não realizou sua desinstitucionalização pela 

desconstrução, embora, no período de 2001 a 2004, apontasse para isso. Da 

mesma forma, a cidade do Recife não gerou desassistência, perpassando pela 

perspectiva da desospitalização, com fechamento de hospitais e redução de leitos, 

ao mesmo tempo estruturou e ampliou sua rede de cuidados, mas não na mesma 

proporção. A política de saúde mental na esfera municipal foi discutida com, e na 

sociedade civil, em que estavam presentes representantes de diferentes classes 

com interesses muitas vezes antagônicos, no Conselho Municipal de Saúde, com 

representação do setor hospitalar privado, da gestão e dos usuários. Além disso, a 

cultura manicomial ainda se faz presente, sendo sua desconstrução um processo 

lento que ainda não se concretizou. É inegável, contudo, que, no campo legal, 

conseguiu garantir algumas diretrizes capazes de dar sustentação a esse processo, 

se forem, de fato, implementadas sob a ótica da garantia de direitos. 
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Capítulo 1 

Política social de saúde e saúde mental no Brasil 

 

 

 

 

 

“[...] Os asilos, longe de serem lugares de asilo, são cárceres 

atemorizantes onde os detentos formam uma força de trabalho 

barata e conveniente; onde o abuso é via de regra;[...] sob proteção da 

ciência e da justiça, pode-se comparar a casernas, penitenciárias, 

colônias penais” 

 

Antoin Artaud – 1935 (poeta, ator e dramaturgo francês que passou muitos anos 

em hospitais psiquiátricos) 
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1.1 A proteção social no Brasil 

A política de proteção  social, no Brasil, vem se consolidando ao longo da história do 

país, influenciada por diretrizes e orientações internacionais. Essas influências, 

somadas aos impactos internos da economia, conforme Pereira (2002a) e Sposati 

(2003), possibilitaram a experiência de um sistema de bem-estar periférico por ser 

um país marcado por tradições colonialistas, em desenvolvimento, com o processo 

de industrialização recente, com extrema concentração de renda e com inúmeras 

expressões das desigualdades sociais. De acordo com Faleiros (1992, p.26): “a 

industrialização brasileira foi dependente do Estado, tardia, limitada a certos setores, 

impulsionada desordenadamente pelas demandas do mercado interno e do 

capitalismo internacional”. 

Foi no início do século XX, com a Lei Elói Chaves (1923), que se constituiu uma 

primeira aproximação à proteção social de trabalhadores brasileiros, através 

especialmente da criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão – CAPs, 

financiadas pela União, empregadores e empregados. Os benefícios previstos nas 

CAPs eram as assistências médica-curativa e medicamentosa, pensão para os 

dependentes do contribuinte, auxílio funeral e aposentadorias por tempo de serviço, 

invalidez ou velhice, sendo esses proporcionais às contribuições (BRAVO, 2006)1.  

O surgimento das CAPs buscou responder à mobilização de trabalhadores pela 

garantia de proteção, mas restringiu-se a categorias profissionais fundamentais ao 

desenvolvimento da produção e distribuição de mercadorias no espaço nacional. 

Com o governo Vargas, as ações estatais de proteção social se expandiram. Se até 

a década de 1930, a questão social era entendida como caso de polícia ou como 

questão religiosa (a ser resolvida pela caridade), a partir dessa época, que foi de 

forte expansão do capitalismo, passou a ser vista como questão de Estado. Esse foi 

o momento em que surgiu a profissão do Serviço Social no país, sob a influência da 

Igreja e do Estado (NETTO, 19992).  

                                                 
1 De acordo com Bravo (2006), no século XVIII a assistência médica ficava a cargo da filantropia e da 
prática liberal. No século XIX, surgiram de forma incipiente iniciativas no que tange à saúde pública. 
2 Disponível em: <http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto2-1.pdf>. 
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Esse período foi marcado pela transição da economia agroexportadora para a 

industrial-urbana, o Estado brasileiro deixou de ser predominantemente oligárquico 

para ser autoritário, corporativista, caracterizado, sobretudo, pelo controle e 

paternalismo. Dessa forma, não havia negociações entre Estado e sociedade. As 

políticas públicas eram determinadas pelo Estado, sob aparência de concessão das 

classes dominantes às classes subalternas (FALEIROS, 1992). 

Desde então, o Estado passou a propor políticas sociais em torno da atenção ao 

trabalho. No caso da saúde, as estratégias foram ações coletivas, de gestão local, 

devido às situações alarmantes de calamidade e epidemias. Se a questão social 

ganhou novo contexto, deixando de ser vista como problema moral ou caso de 

polícia, no entanto, não foi dada a devida importância pelas autoridades do país, não 

tendo conseguido responder às demandas com êxito (PEREIRA, 2002b). 

A cidadania tornou-se regulada através da tríade: carteira de trabalho, sindicato 

público e, sobretudo, o reconhecimento de profissões por parte do Estado que era 

interventor e regulador. Os brasileiros que pertenciam a esse grupo de profissões 

reconhecidas possuíam benefícios previdenciários. Os demais não eram 

considerados cidadãos (os trabalhadores informais, os rurais e os desempregados), 

tornando gritante a desigualdade entre os brasileiros. Com a Constituição de 1934, 

firmaram-se alguns direitos conquistados e se reconheceram alguns direitos sociais 

(MONDAINI, 2003. PEREIRA, 2002b. SANTOS, W., 1987). 

No período do pós-guerra, metade do século passado, a ênfase no investimento 

industrial manteve o social subordinado ao econômico. Ou seja, o investimento no 

campo social acontecia conforme a necessidade imediata da economia, como 

programas de educacionais e capacitações, a fim de preparar melhor os 

profissionais em áreas de interesses específicos do Estado.  

Nessa época, prevaleceram investimentos do capital estrangeiro, motivo de grande 

incômodo à burguesia nacional que estava fragmentada. Em 1964 foi desencadeado 

o Golpe de Estado, pelos militares, de forma a conter a ascensão, articulação e 

organização política da classe trabalhadora (BEHRING e BOSCHETTI, 2006. 
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PEREIRA, 2002b). O Estado brasileiro com o Golpe de Estado3 passou a ser 

autoritário, centralizador, ditador, interventor e regulador, por duas décadas, 

reduzindo os direitos civis e políticos, através do controle estatal. Como explicita 

Bravo e Matos: 

O Estado passou a intervir na questão social por meio do binômio 
repressão-assistência, burocratizando e modernizando a máquina estatal 
com a finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, de 
reduzir as tensões sociais e de conseguir legitimidade para o regime (2004, 
p.27).   

Quanto à garantia de proteção social, até então, havia dois tipos de brasileiros: os 

contribuintes da Previdência Social (via trabalho formal) e os assistidos (sem direitos 

previdenciários ou aos serviços públicos de saúde). Em 1966, conforme Cohn, 

Nunes, Jacobi e Karsch (2002), o sistema previdenciário foi unificado no INPS 

(Instituto Nacional de Previdência Social). A partir de então, a saúde previdenciária 

passou a se sobrepor à saúde pública. Por esta última não ter sido prioridade para o 

Governo, passou por um processo de sucateamento, devido à falta de investimentos 

no setor (BRAVO e MATOS, 2004).  

Até o ano de 1974, a política econômica nacional manteve: a valorização do capital 

estrangeiro, a defesa do sistema capitalista em detrimento de direitos civis, sociais e 

políticos, a não valorização dos trabalhadores e suas diversas formas de 

organização, especialmente sindicatos. Predominava a repressão política, 

intervenção estatal direta na economia e na sociedade, com investimentos e 

estatização de diversas áreas: indústrias, insumos básicos, infra-estrutura, dentre 

outras (PEREIRA, 2002b). 

A partir de 1975, evidenciou-se tanto o crescimento da economia quanto uma sutil 

preocupação com a classe pauperizada. Nesse contexto, conforme Pereira (2002b), 

houve maior valorização do capital privado nacional, com relação ao capital estatal 

valorizado anteriormente, assim como do capital privado estrangeiro. A proposta era 

“transformar o Brasil em potência emergente na entrada dos anos 80” (PEREIRA, 

                                                 
3 Golpe de Estado pode ser entendido como uma repentina mudança de governo, imposta por uma 
minoria, caracterizada por uma ruptura institucional brusca, contrariando a normalidade da lei e da 
ordem, submetendo o poder político institucionalizado, ou seja o controle do Estado, a pessoas que 
não foram designadas legalmente, conforme estabelecido na nação. No caso brasileiro, os 
governantes eleitos foram retirados do cenário político pela força militar (FALEIROS, 1992). 
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2002b, p.142). Porém, com a crise econômica mundial, esse projeto não se 

concretizou4.  

Se por um lado foi mantido o controle político de forma autoritária, por outro utilizou-

se a implementação e manutenção de políticas sociais como forma de compensar o 

autoritarismo posto à sociedade e sua insatisfação. As principais reformas, nesse 

período, foram referentes ao processo eleitoral, inclusive com eleições indiretas e 

extensão do mandato presidencial para seis anos (PEREIRA, 2002b). 

O Estado passou a controlar, inclusive a formulação de políticas, mas não eliminou a 

luta de classes, nem a sua mobilização. Essas ações provocaram grandes 

reivindicações pela democracia e pela liberdade de expressão, por parte da 

sociedade civil organizada através dos movimentos sociais. Nesse momento, a 

política social era uma reação à ameaça que as classes subalternas organizadas 

causavam a ordem estabelecida, funcionava como um elo de aproximação entre o 

Estado e a sociedade civil, tendo a camada mais pobre da população como seu 

principal alvo (FALEIROS, 1992).  

A partir da década de 1980, na conjuntura internacional, a classe burguesa, com sua 

mais notável representação em Reagan (EUA) e Thatcher (Inglaterra), assumiu o 

projeto de ideologia neoliberal com a flexibilização do mercado de trabalho e 

redução dos gastos sociais, retirando o Estado de cena, devendo esse se 

reestruturar, ser mínimo para o social e apoiar o mercado, assumindo apenas as 

funções exclusivas do Estado, o que a iniciativa privada não fosse capaz de realizar. 

O Estado, por sua vez, propõe políticas seletivas e de cunho assistencialista, a 

respeito de quem inclui nos programas, geralmente, tendo-se que comprovar a 

situação precária e de miserabilidade. A concepção das políticas neoliberais é 

apenas a de garantir benefícios aos mais pobres e não gerar direitos, tão pouco que 

esses sejam universais (LAURELL, 2002. MOTA, 2000. NAVARRO, 2002).  

Nesse sentido, a classe trabalhadora manteve-se subalterna aos interesses do 

grande capital, porém, submetendo-se à situação, através de alternativas de 

                                                 
4 Conforme Viana (2004) a principal determinação da crise do capital é econômica, refletindo 
diretamente no papel do Estado e fazendo ressurgir a ideologia liberal, com ênfase no mercado em 
detrimento ao Estado. Tanto por parte do capital quanto da classe trabalhadora são criadas 
estratégias de enfrentamento.  



1024 

 
 

enfrentamento da crise e superação do desemprego, como por exemplo, a redução 

de postos de trabalho que aumenta o número de trabalhadores autônomos, com o 

discurso da “vantagem” de trabalhar por conta própria, muitas vezes em casa, 

fazendo seus horários, sendo ‘patrão de si’. A lógica é que a classe trabalhadora 

assuma os projetos da classe dominante como sendo seus próprios projetos e 

acreditando que, apesar das dificuldades, está fazendo a sua parte, pois o sacrifício 

deve ser de todos (solidariedade social), visto que beneficiará a sociedade como um 

todo (MOTA, 2000). 

No que consiste às políticas de amparo social, pela perspectiva neoliberal, conforme 

Laurell (2002), há quatro características fundantes para a implantação exitosa das 

políticas sociais no Estado neoliberal, a saber: o corte dos gastos sociais, a 

privatização, com o intuito de abrir ao setor privado as atividades rentáveis; a 

centralização dos gastos sociais públicos em programas seletivos contra a pobreza, 

podendo ocorrer através do credenciamento entre setor público e privado, no qual o 

primeiro compra os serviços do segundo e a descentralização apenas administrativa, 

em que cabe a esfera local as decisões de gerenciamento, como financiar, produzir 

e administrar os serviços, que já vem orientados de um nível hierárquico mais alto, 

ou do Banco Mundial ou do Fundo Monetário Internacional (FMI), que exercem 

influência econômica mundialmente. 

1.2 O campo da saúde na proteção social brasileira 

Na política pública de saúde foi criado o Sistema Nacional de Saúde e, no decorrer 

das décadas de 1960 e 1 970, vários municípios criaram serviços de atenção 

primária em saúde, em especial postos e centros de saúde. Essa foi também a 

época da política de ambulatorização, do Governo Federal (CAMPOS, 1992). 

Porém, conforme Behring e Boschetti (2006), o período ditatorial favoreceu, 

sobretudo, a saúde privada no Brasil, com investimento de capital estrangeiro nesse 

setor. 

De acordo com Pereira (2002b), uma das principais estratégias utilizadas pelo 

Estado foi: 
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[...] estabelecimento de instrumentos de mobilização do setor privado, para 
apoiar a execução de políticas sociais, especialmente por meio de 
incentivos fiscais e financeiros, como: financiamento de recursos – em 
forma subsidiada – a instituições ou empresas com fins lucrativos; [...] 
compra de serviços privados pelo Estado, especialmente o de saúde pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social (p.145). 

Em compensação, fortaleciam-se os movimentos sociais, dentre eles o movimento 

pela Reforma Sanitária que buscava interferir nas condições de saúde e assistência 

prestada à população brasileira (BARATA, 2004). Esse movimento era formado por 

profissionais da área de saúde, especialmente os sanitaristas, por docentes e por 

associações populares. 

O início da década de 1980 foi marcado pelo acirramento do conflito e luta entre a 

classe subalterna e as elites política e econômica do Brasil. A política social já não 

se fazia tão presente na agenda do Estado, especialmente por conta da crise fiscal 

enfrentada pelo Estado, com a justificativa de haver maior despesa na área social do 

que as receitas. Mundialmente, esse foi o período de auge da crise do Estado de 

bem-estar social, o que dificultou a expansão do sistema de proteção social. Em 

contrapartida, os movimentos sociais brasileiros ganharam mais força e expressão 

em luta pela democracia, cidadania e eleições diretas. 

Com a redemocratização do país em meados da década de 1980, os movimentos 

sociais conquistaram alguns direitos pelos quais se mobilizaram. A luta do 

movimento da Reforma Sanitária resultou, entre outras ações, na 8ª Conferência 

Nacional de Saúde (CNS), em Brasília, em março de 1986, sendo considerada o 

principal marco histórico da saúde pública no país, sobretudo, por ser a primeira 

conferência que ampliou as discussões e participação geral da sociedade, em pré-

conferências nos estados e municípios. Esta Conferência contribuiu para discutir a 

Reforma Sanitária a ser implantada pelo Governo, sendo um projeto de mudança 

político-institucional na realidade brasileira, definindo os princípios doutrinários 

norteadores da Constituição Federal de 19885, representada especialmente pela 

inclusão do Sistema Único de Saúde (SUS) na mesma (BRAVO, 2006. BRAVO e 

MATOS, 2004. PINHEIRO, WESTPHAL e AKERMAN, 2005). 

                                                 
5 No decorrer de 1987 e 1988, a discussão sobre a Reforma Sanitária envolvia forças de interesses 
opostos, essa luta se dava num conflito entre grupos de esquerda e conservadores. 
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A Constituição de 1988 foi a maior representação da conquista social, em seu 

capítulo sobre os Direitos Sociais, no artigo 196, veio afirmar a luta da Reforma 

Sanitária, reconhecendo a saúde6 como direito de todos os cidadãos brasileiros, sem 

distinção de qualquer espécie e dever do Estado, ficando à iniciativa privada a 

complementaridade das ações em saúde, através de contrato com o Estado, tendo 

este, poder para intervir nas entidades que não respeitassem os termos contratuais 

(BRAVO, 2006). Foi também ampliado o conceito de saúde. Esta, não mais restrita à 

ausência de doença, mas abrangendo o que se refere à qualidade de vida, 

habitação, saneamento, lazer, educação, entre outros. 

Dessa nova forma de pensar a saúde originou-se no Brasil o Sistema Único de 

Saúde – SUS, com princípios fundamentais, doutrinários e organizativos. Os 

primeiros são princípios éticos, referindo-se aos objetivos finais do SUS e são eles: a 

universalidade do acesso, a integralidade das ações em saúde e o tratamento 

equânime. Os princípios organizativos ou operativos possibilitam o cumprimento das 

diretrizes do SUS, são: a descentralização, a regionalização e hierarquização, e a 

participação popular (BARATA, 2004). 

O princípio da universalidade diz respeito ao acesso universal à atenção integral e 

eqüitativa às ações e serviços de saúde, considerando como fatores determinantes 

e condicionantes a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 

o trabalho, o lazer, o transporte, a renda, a educação e o acesso aos bens e 

serviços essenciais (BARATA, 2004. SANTOS, N., 2004). 

A eqüidade é entendida, por Barata (2004), como o reconhecimento das diferenças 

existentes nas necessidades de saúde, quer regionais ou individuais, a fim de 

alcançar a justiça social, minimizando a exclusão, simultaneamente beneficiando os 

que tem piores condições de saúde. 

A integralidade é compreendida como a oferta e articulação de ações e serviços, 

sejam preventivos ou curativos, individuais ou coletivos, de forma integral e 

simultânea de proteção, promoção e recuperação da saúde; é concepção e prática 

que se inicia em cada ação e serviço, mas apenas se completa na rede regional de 

                                                 
6 A saúde encontra-se ao lado da assistência social e da previdência social, compondo a tríade da 
Seguridade Social. 
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serviços necessários à melhoria dos níveis de saúde da população (BARATA, 2004. 

SANTOS, N., 2004) 

A descentralização, com direção única em cada esfera de governo, considera o 

município a instância mais próxima da sociedade, por isso a ênfase na perspectiva 

de que as ações e serviços devem ser responsabilidade dos governos municipais, o 

que possibilitaria maior participação social e, assim, a implantação de serviços de 

saúde adaptados às diferentes regiões e realidades de saúde (BARATA, 2004).  

A regionalização e a hierarquização referem-se à rede de serviços assistenciais, os 

serviços públicos e privados de saúde trabalhando de forma integrada, utilizando o 

sistema de referência territorial e de complexidade (idem). 

A participação da população é a ferramenta às verdadeiras necessidades de saúde 

da população, formulação e acompanhamento das políticas do sistema, através do 

controle social, cujos principais espaços são as conferências e conselhos de saúde 

(ibidem). 

Embora a Carta Cidadã tenha vindo romper com os moldes da regulação da 

cidadania, ampliando os direitos a todo cidadão e responsabilizando o Estado por 

seu provimento, como já mencionado, o contexto mundial era a crise do capital e 

ascensão da lógica neoliberal. 

Nas primeiras eleições à Presidência da República, em 1989, houve o confronto de 

diferentes perspectivas de classes entre os candidatos: Luís Inácio Lula da Silva, 

representante da classe trabalhadora, líder do movimento operário, militante de 

esquerda e Fernando Collor de Mello, político de direita, com discurso social-

democrata (BEHRING e BOSCHETTI, 2006). O “suposto social-democrata” venceu 

as eleições e ao assumir o cargo mostrou-se seguidor da ideologia neoliberal.  

Desse modo, desde o início, a década de 1990 foi marcada pela tensão entre a 

recente conquista constitucional e o projeto neoliberal, sob influência externa, a 

saber Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. O processo de luta 

envolveu diversos sujeitos políticos: profissionais, usuários dos sistemas, para a 

concretização e formação legal dos direitos sociais no Brasil. 
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No campo da saúde, a luta do setor público foi tensa, contra os interesses 

econômicos do setor privado, em especial os proprietários de hospitais e a indústria 

farmacêutica (BEHRING e BOSCHETTI, 2006. BRAVO, 2006). Por outro lado, 

conseguiu consolidar o arcabouço legal do SUS, através das Leis 8.080 e 8.142/90, 

que dispõem, respectivamente, sobre a promoção, proteção e recuperação da 

saúde,  bem como a organização e o funcionamento dos serviços; e sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde  (BRASIL, 1990a e 

b). 

O governo Collor (1990 – 1992) foi caracterizado pelo ideário neoliberal, de 

desmonte e sucateamento do aparato estatal, através especialmente de 

privatizações de empresas estatais, abertura do mercado interno, achatamento 

salarial, práticas assistenciais e clientelistas, oposição à consumação dos novos 

direitos constitucionais, políticas sociais seletivas e focalizadas, veto integral da Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, dentre outras ações (PEREIRA, 2002b). 

Foi um governo marcado por avanços e retrocessos das conquistas sociais, com 

instabilidade na economia e na política. No setor saúde houve o atraso da IX 

Conferência Nacional de Saúde, ocorrendo seis anos após a 8ª, em 1992 (LUZ, 

1994. PINHEIRO, 2005). Entre outras temáticas, essa conferência trabalhou a 

municipalização e indicou a criação dos Conselhos de Saúde. O governo Collor 

defendia a diminuição das responsabilidades públicas em relação à saúde, com 

propostas de revisão constitucional, fazendo vários vetos à referida lei 8.080/90. 

Nesse Governo foi criada a Norma Operacional Básica – NOB/91, que definia 

algumas diretrizes para o sistema público de saúde, porém manteve como entrave a 

forma de financiamento das internações hospitalares, baseados no pagamento 

direto do Ministério da Saúde aos prestadores público e privado, e não de forma 

descentralizada com repasse aos municípios, que repassariam aos seus 

prestadores (COSTA 2001. UGÁ 2003). Nesse período, segundo Ugá (2003), a 

saúde teve mais evidente o caráter médico-assistencial.  

Após o impeachment de Collor, assumiu seu vice Itamar Franco (1993 – 1994) que 

encontrou o sistema de proteção social em parte estagnado, em parte destruído, 
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centralização das ações no nível federal. Na saúde houve o esvaziamento do projeto 

SUS (PEREIRA, 2002b). Em seu período de presidência foi aprovada na saúde a 

NOB/93, que dentre outras diretrizes aumentou a responsabilidade municipal (com a 

criação do conselho de saúde, fundo de saúde e o desenvolvimento de um plano de 

saúde), possibilitando maior adesão por parte dos municípios. Este governo lançou o 

Programa Saúde da Família (PSF), equipe de saúde que cuida da família na 

comunidade, possibilitando dessa forma a prevenção de doenças (SINGER, A.., 

2002). 

A partir de 1995, inicia-se o Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), que se 

estende até 2002, compondo dessa forma, dois mandatos consecutivos, cada um de 

4 anos, através da reeleição presidencial. No primeiro ano do primeiro mandato do 

governo FHC, o Governo Federal lança a Reforma Administrativa do Estado, projeto 

do ministro Bresser Pereira, que redirecionou o papel do Estado, compartilhando 

com a iniciativa privada o que considerava não ser função exclusiva do Estado, 

retirando-o das atividades que podiam ser atendidas pelo mercado.  

A proposta de contra-reforma na saúde, conforme Bravo (2006, p.101) “era de dividir 

o SUS em dois – o hospitalar e o básico”. Além disso, em confronto com o princípio 

da universalidade do acesso, haveria um retorno ao modelo médico assistencial 

privatista, em que a saúde pública seria para a camada da população que não 

tivesse acesso ao mercado. Outra forma dessa ‘saída do Estado’ seria através das 

Organizações Sociais - OS (organizações públicas de caráter privado, sem fins 

lucrativos), mas até os dias atuais não teve grande visibilidade (BRESSAN, 2002. 

SINGER, A., 2002).  

Ainda nesse período foi realizada a X Conferencia Nacional de Saúde (1996). Foi 

também aprovada a NOB/96 levando o SUS a reformas gerenciais, sugeridas pelo 

Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE), representado por Bresser 

Pereira. Essa Norma Operacional apresentou modalidades de cadastros dos 

municípios, em que cada município cadastrado receberia dez reais por habitante. 

Também definiu processos de descentralização e inovação, especialmente através 

de uma lista de estímulo financeiro à criação de programas de atenção básica 
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municipal, possibilitando aos municípios menores exercer as ações em saúde 

(COSTA, 2001. UGÁ ET AL., 2003).  

A partir de então, outra estratégia de impacto para a maioria da população foi 

lançada: os remédios genéricos que têm seu valor de compra inferior em até 40% 

aos remédios patenteados pelo primeiro fabricante da droga.  

Com a redução dos investimentos em políticas sociais, os serviços sociais sofreram 

sucateamento enquanto a demanda crescia. Aumentou, então, a procura por planos 

privados de saúde, por aproximadamente um quarto da população brasileira. Nesse 

momento, a luta deixa de ser na esfera pública para ser também na esfera privada 

(o direito do consumidor). Para regular o setor privado de saúde contra o abuso ao 

consumidor, o Governo FHC criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS). Foi baixada também uma medida provisória que obrigou os planos de saúde 

a dar cobertura às doenças congênitas ou preexistentes, aceitar ingresso de idosos 

e deficientes, atender a transtornos psiquiátricos, entre outras medidas. (COSTA 

2001. SINGER, A., 2002)  

Em contrapartida, uma das garantias desse Governo foi a Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira (CPMF), em 1995, aprovada após longas 

discussões e posicionamentos divergentes. A saúde passou a receber aporte dessa 

contribuição, que, entretanto, acabou sendo utilizada em outras áreas do Governo 

reduzindo os recursos financeiros que deveriam ser investidos no Ministério da 

Saúde (SANTOS, N., 2004. SINGER, A., 2002).  

O financiamento para a saúde – objeto de amplas discussões, desde o início do 

SUS – em 2000 obteve alento com a forma de financiamento através da aprovação 

da Emenda Constitucional n.º29/2000 (EC 29), que vinculou recursos tributários de 

estados e municípios a despesas com ações e serviços públicos de saúde, definindo 

um patamar nos orçamentos da união, estados e municípios para essa aplicação7 

(FAVERET, 2003). 

                                                 
7 O patamar mínimo foi de 7% das receitas municipais e estaduais. A partir de 2004  seriam 12% da 
contrapartida estadual e 15% municipal.  
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No segundo mandato do governo FHC a realidade brasileira era marcada pela 

desvalorização do real, estagnação do crescimento econômico, especialmente do 

emprego, por manifestações em que a população realizou greves e atos públicos de 

denúncias, inclusive a mobilização conseguiu barrar a reforma da previdência8 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2006. VIANA, 2004). Nessa perspectiva, de acordo com 

Bravo e Matos (2004), durante os governos neoliberais coube ao Estado garantir um 

mínimo de atenção à saúde, aos que não podiam pagar à iniciativa privada, 

focalizando, assim, a política “universal” de saúde. 

No ano de 2001, foi aprovada a Norma de Assistência à Saúde (NOAS), com pouca 

discussão e participação nas diversas instâncias do SUS. Conforme o Ministério da 

saúde apud Mendes (2007)9, A NOAS/ SUS 01/01 ampliou o conceito de atenção 

básica e objetivou “promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso 

da população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção”. Após 

um ano de vigência, por problemas operacionais, especialmente relacionados ao 

estabelecimento “do comando único e a totalidade da gestão municipal nas sedes”, 

a NOAS 01/01 foi substituída pela NOAS 01/02, que manteve as propostas centrais 

anteriores10. 

Em 2003, através das eleições presidenciais, Luís Inácio Lula da Silva assumiu a 

Presidência da República, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), trazendo 

expectativas positivas quanto à sua atuação e sua preocupação com a justiça social 

e a garantia de direitos.  

Porém, percebeu-se desde o início de seu mandado que o ideário de orientação do 

Governo não foi alterado. O neoliberalismo continuou sendo a lógica seguida pelo 

Brasil, orientando as políticas públicas e ações governamentais. Ainda assim, 

pareceu haver por parte desse governo, conforme Bravo e Matos (2004), algum 

investimento na área de saúde, como o acesso à informação em saúde; ampliação e 

fortalecimento dos PSFs e investimentos na atenção básica; capacitação continuada 

de conselheiros de saúde; profissionais comprometidos com a Reforma Sanitária 

foram chamados para assumir o Ministério; a participação do Ministro de Saúde nas 

                                                 
8 Aprovada posteriormente no governo Lula 
9 Disponível em: <www.sms.rio.rj.gov.br/servidor/media/noas.doc> 
10 A NOAS SUS 01/01 entrou em vigor em 26/01/2001 e a NOAS SUS 01/02, em 27/02/2002. 
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reuniões do Conselho Nacional de Saúde; a convocação extraordinária para a 12ª 

Conferência Nacional de Saúde, em dezembro de 2003. 

Essa conferência propôs definir orientações para o plano plurianual de saúde. O que 

se esperava dessa conferência, conforme Bravo (2006), era que ela se tornasse um 

marco para a saúde assim como foi a 8ª conferência, o que não ocorreu, dentre 

outras coisas, nem ampliou o número de participantes, nem avançou na perspectiva 

da Reforma Sanitária. 

O governo criou ainda, no setor da saúde, as Secretarias de Atenção à Saúde, para 

unificar as ações da atenção básica; de Gestão Participativa, que objetivava, dentre 

outras ações organizar as conferências de saúde e  fortalecer o controle social e a 

comunicação entre o Ministério da Saúde, o próprio governo e a sociedade civil; e a 

secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde que visava regulamentar as profissões 

e o mercado de trabalho nessa área.  

Bravo e Matos (2004), destacam negativamente ainda outros pontos, tais como: a 

falta de articulação entre as políticas da seguridade social, o quase imperceptível 

aumento financeiro na área da saúde (de 22 a 29 bilhões), seguido de corte. Foi 

proposta desse governo a desvinculação da CPMF11 da receita do setor saúde 

(BRAVO, 2006). As políticas sociais mantiveram-se subordinadas à lógica da 

economia e, na saúde, foi mantida a polarização, de governos anteriores, entre a 

saúde pública e a saúde mercantilizada (BRAVO, 2006) 

Para completar a banalização e o desinteresse em investir no setor:  

O governo se comprometeu com o FMI em estudar a desvinculação de 
recursos para a saúde e a educação, o que significa eliminar da 
Constituição Federal os preceitos que obrigam União, Estados e Municípios 
a gastarem um percentual de todo o dinheiro arrecadado para os setores 
de educação e saúde (BRAVO, 2006, p.105). 

                                                 
11 Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos 
de Natureza Financeira (CPMF) é um tributo brasileiro. Sua esfera de aplicação é federal. Ela 
substituiu o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), que funcionava desde 1993. 
A CPMF passou a vigorar em janeiro de 1997, foi extinta em janeiro de 1999, tendo sido substituída 
pelo IOF até seu restabelecimento em junho de 1999. Sua alíquota, era originalmente de 0,20%, foi 
elevada na época de seu restabelecimento para 0,38% e posteriormente rebaixada para 0,30% em 
junho de 2000 e novamente para 0,38% em março de 2001, mantendo-se nesse valor até os dias 
atuais. A contribuição deve vigorar até o ano vigente. Originalmente destinada de maneira integral ao 
Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde, é agora destinada 
também ao Fundo de Combate à Pobreza. 
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Porém, uma das ações do Governo Lula na saúde, de caráter inovador, foi a 

elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), em 2004, assim como já faziam os 

estados e municípios, contendo princípio orientador, objetivos, diretrizes e metas, 

norteando as ações a serem implementadas nos quatro anos de gestão. O PNS 

tinha como objetivo central:  

Promover o cumprimento do direito constitucional à saúde, visando a 
redução do risco de agravos e o acesso universal e igualitário às ações 
para a sua promoção, proteção e recuperação, assegurando a eqüidade na 
atenção, aprimorando os mecanismos de financiamento, diminuindo as 
desigualdades regionais e provendo serviços de qualidade, oportunos e 
humanizados (BRASIL, 2004a). 

Desde a década de 1990, até os dias atuais, houve também um aumento da força 

de trabalho na saúde, que é um dos setores que mais emprega no Brasil, seja na 

rede pública ou privada, não havendo desemprego estrutural, mesmo com o avanço 

da tecnologia sempre se fez necessário o trabalho humano. Porém, os maiores 

problemas enfrentados por esses trabalhadores foram: as diferenças salariais, o 

privilegiamento nas jornadas de trabalhos para alguns profissionais com mesma 

atividade, o processo de contratação por indicação e, sobretudo, a instabilidade. 

Muitos profissionais adquirem mais de um emprego para complementar sua renda, 

comprometendo, dessa forma, a sua segurança do trabalho 12, assim como a 

qualidade do trabalho prestado (BARATA, 2004. BRAVO e MATOS, 2004. COSTA, 

2001. MEDEIROS, 2004). 

 

1.3 A trajetória da política de saúde mental no Bra sil 

Assim como a política de saúde, a história da loucura, no mundo, passou por várias 

reformas, envolvendo o modo de entendê-la e. por conseqüência, de tratar o “louco”. 

Até a idade média, a loucura estava na dicotomia entre o campo natural e o 

sobrenatural, era tratada como questão mística e não como questão de saúde, em 

geral, o tratamento se dava através de sacrifícios ou do exorcismo (GONDIM, 2001). 

                                                 
12 O neoliberalismo coage as pessoas às novas formas de terceirização e precarização do trabalho, 
passando a idéia de que os indivíduos estão incluídos no mercado, seja como produtor, seja como 
consumidor (VIANA,2004). 
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No século XVII, conforme Gondim (2001), uma das formas de manter a ordem social 

era a internação de mendigos, “doidos”, homossexuais e toda a camada da 

população considerada excluída, inclusive os desempregados. Para isso, foram 

criadas as casas de internamento, a fim de restabelecer sua capacidade para o 

trabalho.  O hospital tornou-se, segundo Foucalt apud Gondim (2001), a “terceira 

ordem de repressão”, entre o poder de polícia e da justiça, através da Igreja e da 

burguesia. 

Ao final do século XVIII, com o crescente processo de industrialização houve maior 

necessidade de mão-de-obra e foram diminuindo as internações, já que a 

industrialização resolveria a questão do desemprego. Dessa forma, classificaram-se 

entre os pobres em válidos e não válidos para o trabalho, os doentes. Os primeiros 

tornaram-se livres das internações e os demais permaneceram assistidos pela 

sociedade (GONDIM, 2001).  

As pessoas eram percebidas por três óticas: cidadão, que cumpria as leis, devendo 

estar livre; criminoso, que as transgridia, devendo ser preso; e louco, sem 

responsabilidade sobre suas ações, logo, deveria ser submetido à assistência, 

através de internamentos, foi quando surgiu na medicina a psiquiatria, enquanto 

especialidade (idem). 

Philip Pinel denunciou as condições desumanas e  violentas ocorridas nos asilos e 

propôs o tratamento moral e educativo, separou os loucos “de acordo com sua 

loucura” e necessidade de assistência. As principais características do tratamento 

permanecem até hoje em algumas instituições, a saber: isolamento social; 

obediência às normas institucionais e relação de autoridade entre os assistidos e os 

que assistem.  

Durante a primeira metade do século XIX, os conceitos de Pinel foram mantidos, 

mas, na segunda metade do século, os estudos da medicina em geral, evoluíram, 

incluindo a neurologia. A loucura passou a ser medicalizada, acreditando-se na 

degenerescência, formas de desvios doentios em relação aos normais, causas 

hereditárias, intoxicação, causas sociais, doenças congênitas, entre outras. A partir 

de então, o louco não era mais o que se comportava mal, mas o anormal. 
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No século XIX com o Brasil Imperial, o perfil do “portador de transtorno mental”, o 

então louco, segundo Rosa (2003), era de homens livres, brancos e pobres que 

perambulavam pela rua à própria sorte, em prisões ou em asilos.  Em 1852, foi 

inaugurado o Hospício Pedro II, no estado do Rio de Janeiro, o primeiro no país, 

como resposta ao crescimento do quantitativo de pessoas livres e ociosas nas ruas. 

Como afirma Mondaini (2005, p.56), “a diferença só é bem-vinda à medida que se 

enquadra no quebra-cabeça do ordenamento societário”. A criação do hospício foi 

uma forma da sociedade não se sentir incomodada com os loucos nas ruas mas, ao 

mesmo tempo foi também a primeira forma de inclusão dos loucos na sociedade, 

sendo então considerados “humanos” e passando a ter um tratamento mais 

especializado. 

Com o fim do Império e a Proclamação da República, o Hospício Pedro II passou a 

ser Hospício Nacional dos Alienados e passou a ter natureza científica. No início do 

século XX, foi criada a primeira lei sobre a Assistência aos Alienados (1903), 

dispondo sobre a fiscalização das instituições psiquiátricas e, no artigo 26, 

suspendia parcial ou totalmente a “cidadania do doente mental”, quando 

considerados, por perícia médica, incapazes de exercer pessoalmente os atos da 

vida social. Foram criadas também colônias agrícolas que se tornaram 

complementares aos tratamentos asilares, incorporando o trabalho como meio e fim 

do tratamento (ROSA, 2003). 

Após a segunda Guerra Mundial os hospícios, comparados aos campos de 

concentração em que se colocavam os prisioneiros, foram denunciados por violência 

e maus-tratos. 

No Brasil, a partir de 1950, a ênfase do tratamento foi dada através dos ambulatórios 

e serviços comunitários, mas, segundo Rosa (2003), o próprio Governo Federal 

incentivava a construção de asilos. Entraram em crise as colônias agrícolas e, nesse 

período, alguns Institutos de Aposentadoria e Pensão passaram a oferecer em sua 

assistência, as internações psiquiátricas. A partir de 1955 foram disponibilizadas as 

drogas psicotrópicas, o que favoreceu o tratamento dos doentes mentais. 

Nesse período pós-guerra, entretanto, muitos países começaram a repensar sua 

política em relação aos loucos. Na década de 1950, surgiu na Inglaterra o 



1036 

 
 

movimento da antipsiquiatria que contestou e denunciou a psiquiatria tradicional, 

propôs práticas alternativas aos manicômios e incluiu a atenção à saúde mental no 

seu sistema de saúde. Assim como na Inglaterra, vários países, nesse mesmo 

período, reformularam sua forma de tratar o louco e a loucura. 

Os Estados Unidos da América (EUA) desenvolveu o movimento da antipsiquiatria 

em que acreditava que a pessoa que tem doença mental tem problemas de vida e 

não patologia. Por essa ótica a doença mental é entendida como problema social, 

sendo a internação psiquiátrica uma forma legal de violar a liberdade e uma espécie 

de punição à pessoa “socialmente inoportuna” e a psiquiatria seria uma forma de 

controle social (GONDIM, 2001. ROSA, 2003). 

Na Itália, o movimento de Reforma Psiquiátrica emergiu a partir da experiência 

exitosa de Franco Basaglia, no Hospital de Gorizia, a partir da década de 1960. Por 

essa perspectiva, a pessoa com transtorno mental é vista em sua totalidade. Houve 

a valorização do trabalho em equipe, das potencialidades dos usuários e das 

famílias. Acreditava-se na desinstitucionalização como melhor caminho para tratar 

as pessoas com transtornos mentais, respeitando seus direitos de cidadania e 

incluindo-as na comunidade. Posteriormente, essa foi considerada uma das maiores 

influências nas reformas psiquiátricas, em todo o mundo, sendo a maior influência 

no Brasil. 

Enquanto a Itália reorientava a atenção em saúde mental, no Brasil cresceu a oferta 

de assistência psiquiátrica pela rede privada, financiada pelo Governo Federal, 

seguindo a lógica da mercantilização da saúde, provocando crescimento 

desordenado das demandas de internação e fortalecendo o modelo manicomial e de 

dependência hospitalar (GONDIM, 2001. ROSA, 2003).  

No período de ditadura no Brasil (1964 – 1988), a massificação da assistência 

psiquiátrica, conforme Rosa (2003), se intensificou, além de psiquiatrizar problemas 

sociais, sobretudo o alcoolismo. 

No início da década de 1970, o discurso do governo era de ambulatorização da 

psiquiatria, em detrimento dos altos custos com internação, mas na prática 
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continuava com financiamentos de leitos da rede privada/conveniada (ROSA, 

2003)13.  

De acordo com Amarante (1996), no hospício todas as pessoas tornam-se iguais, 

não importando suas histórias, culturas, sofrimentos. A pessoa torna-se aquilo que a 

instituição quer que ela se torne: violento, melancólico, anti-social, limitado. Enfatiza 

ainda que qualquer sujeito, independente de possuir um transtorno mental, se for 

submetido, mesmo que temporariamente a um hospício, depois de algum tempo 

será difícil separar o que é inerente a esse sujeito (ou a seu sofrimento) e o que 

provém da instituição. 

Conforme mencionado anteriormente, em meados da década de 1970 ganharam 

visibilidade movimentos sociais em luta pela democratização do país. Dentre esses 

movimentos, se destacaram o movimento pela Reforma Sanitária e o Movimento 

pela Reforma Psiquiátrica Brasileira - MRPB. Sendo este último formado por 

profissionais de saúde mental, universitários, familiares e pacientes.  

O MRPB trouxe a idéia de ‘Saúde Mental’, reivindicou melhores condições de 

trabalho, contestou a violação dos direitos humanos das Pessoas com Transtorno 

Mental – PTM14, criticou a forma de tratamento asilar e propôs novas formas de 

tratar a PTM. Esse movimento possibilitou a criação de organizações e instituições 

de saúde mental, por familiares dos pacientes. Acreditavam que só através de 

espaços abertos para tratamento e sobretudo comunitários seria possível o desenho 

de uma nova cidadania para as PTMs, com vistas a sua inclusão social (ROSA, 

2003). 

A partir de então, foram realizadas várias mobilizações, entre congressos e 

encontros de profissionais, o que fez emergir o Movimento de Trabalhadores em 

Saúde Mental – MTSM que propôs a luta por uma sociedade sem manicômios 

                                                 
13 No estado de Pernambuco, em 1964 foi inaugurada a Clínica de Repouso Dom Vital; em 1967 
foram inauguradas as Clínicas Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio Ltda; em 1969 foi inaugurado 
o Instituto de Psiquiatria do Recife – IPR; e em 1970 o Hospital Psiquiátrico de Pernambuco – HPP, 
todos no território da cidade do Recife, formando assim o pólo de hospitais psiquiátricos privados.  
14 Conforme Oliveira (2005), a denominação de “louco” pretende construir uma nova forma de pensar, 
entender e tratar o portador de transtorno mental para além de seu diagnóstico, mas contemplando 
sua existência-sofrimento. 
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através de uma nova forma de pensar o louco no contexto social e nas relações 

sociais, proposição ousada, significando ruptura com o modelo vigente. 

A partir do início da década de 1980, alguns dos integrantes do MTSM e, 

especialmente do movimento de Reforma Sanitária, passaram a compor cargos 

administrativos em algumas cidades brasileiras, chegando até a cargos ministeriais, 

o que facilitou a influência de idéias e ações a respeito da saúde mental. Dessa 

forma, em junho de 1987, um ano após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

aconteceu a I Conferência Nacional de Saúde Mental – CNSM. 

Com base nas deliberações dessa conferência, que ocorreu em ano anterior à 

promulgação da Constituição Federal, foi elaborado um projeto de lei15 que dispunha 

sobre os direitos da PTMs, propondo, sobretudo, a substituição dos serviços extra-

hospitalares e a redução sistemática dos leitos dos hospitais psiquiátricos, bem 

como revisou os códigos civil e penal, no tocante a saúde mental (ROSA, 2003). 

Ao final desse mesmo ano, aconteceu o I Encontro Nacional do MTSM, em Bauru. 

Além disso, o MTSM transformou-se em Movimento Nacional de Luta 

Antimanicomial – MNLA16. Na cidade de São Paulo foi criado o primeiro CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), um novo dispositivo para tratar a saúde mental, 

acolhendo as pessoas que mesmo em crise pudessem estar fora do hospital, 

oferecendo-lhes diversas atividades terapêuticas, com funcionamento de oito horas 

diárias, durante cinco dias por semana (GONDIM, 2001). 

Em 1989, conforme Machado (2005), na cidade de Santos-SP, foi fechada a Casa 

de Saúde Anchieta17 e criada uma nova estrutura extra-hospitalar, com Centro de 

Convivência, Lares Abrigados, Unidade de Reabilitação Psicossocial e o CAPs que 

se tornou modelo para todo o país, prestando atendimento assistencial humanizado, 

sem internação, 24 horas por dia, para o paciente e sua família.  

                                                 
15 O Projeto de Lei n.º 3.567 foi encaminhado ao Congresso Nacional em 1989; sua aprovação em 
um projeto substitutivo, ocorreu em 2001. 
16 Além do MNLA, há inúmeras associações, no Brasil, envolvendo pessoas com transtornos mentais, 
familiares e técnicos enquanto sujeitos sociais, atores de mudança (SOUZA, 2001). 
17 “Após denúncias feitas de maus tratos e da morte de dois internos, a prefeitura resolveu 
inspecionar a instituição, tornou pública sua brutal realidade: excesso de pacientes, falta de higiene e 
de acompanhamento médico adequado. A prefeitura decretou a imediata intervenção ao hospital 
psiquiátrico” (ALMEIDA e FERRON, 2006. Disponível em: 
<http://federativo.bndes.gov.br/dicas/D065.htm>). 
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Em 1990, a OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde) junto à OMS 

(Organização Mundial de Saúde) realizou um seminário latino-americano para 

discutir a saúde mental, resultando na Declaração de Caracas (com ênfase nos 

direitos humanos e civis, contra o isolamento dos pacientes causado pelos hospitais 

psiquiátricos, indicando que novas internações devem ser em hospitais gerais).  

No ano seguinte, a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 

através da resolução 46/119, dispôs sobre a proteção dos direitos das pessoas 

acometidas por transtornos mentais e/ou comportamentais e a melhoria na 

qualidade de seu tratamento. Os princípios contidos nessa resolução referem-se a 

direitos considerados invioláveis, garantem proteção à liberdade, à 

confidencialidade, à admissão involuntária e o consentimento para realização do 

tratamento. Além disso, essa resolução exerceu forte influência na legislação sobre 

saúde mental, de vários países e estados (OMS, 2001). 

A partir de então, começaram a repercutir no Brasil as conseqüências desse 

movimento, através da aprovação de portarias ministeriais que modificaram a forma 

de financiamento aos hospitais psiquiátricos privados, incentivando sua substituição. 

Em 1992, foi aprovada a portaria n.º 224 que regulamentava o funcionamento dos 

CAPS. 

Apesar da conjuntura, de minimização das responsabilidades do Estado, em vários 

estados brasileiros foram surgindo experiências extra-hospitalares públicas e, 

posteriormente, leis e portarias estaduais e municipais regulamentando tais serviços 

e medidas de desinstitucionalização, com foco na reabilitação psicossocial e 

inserção na comunidade. A nova política de atenção à saúde mental foi construída a 

partir da produção de experiências locais, da prática de criação de direitos e de 

novas relações com os espaços públicos. 

Devido à reestruturação da rede substitutiva em saúde mental, durante toda a 

década de 1990 houve uma diminuição significativa não só dos leitos psiquiátricos, 

mas de hospitais psiquiátricos, e abertura de leitos em hospitais gerais, como 

previsto em legislação específica. Por outro lado, o MNLA se ampliou possibilitando 

maior participação dos usuários e familiares, nesse período. 
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Em 1992, aconteceu a II Conferência Nacional de Saúde Mental, em Brasília, com o 

tema: “A reestruturação da atenção em saúde mental no Brasil: modelo 

assistencial/direito à cidadania”. Essa Conferência foi marcada fortemente pelo 

embate político entre representantes da saúde pública e da Reforma Psiquiátrica, 

em defesa do modelo de atenção extra-hospitalar, e representantes do setor 

privado, especialmente através da Federação Brasileira de Hospitais, com 

posicionamento de manutenção dos hospitais psiquiátricos (ROSA, 2003). 

De acordo com Delgado apud Rosa (2003), o Brasil no início da década de 1990 

contava com 313 hospitais psiquiátricos e 85.037 leitos psiquiátricos; e, em 1996, 

possuía 256 hospitais e 62.514 leitos, sendo uma média de 244 leitos por hospital, 

constituindo-se como hospitais de grande porte. Conforme Brasil (2007), entre os 

anos 2003 e 2006 foram reduzidos 11.826 leitos. Atualmente, o país possui 39.567 

leitos e 226 hospitais. A redução dos hospitais e leitos psiquiátricos mostra a 

efetivação dos indicativos da Reforma Psiquiátrica. 

Durante a década de 1990, também foram surgindo núcleos do MNLA em todo país, 

nos serviços de saúde mental, com articulações através de fóruns nos municípios e 

nos estados e encontros regionais, especialmente no final da década. Talvez pela 

extensão territorial brasileira, com mais de cinco mil municípios, houve, por um lado, 

a facilidade de reunir pequenos grupos de áreas próximas, por outro, a 

fragmentação do movimento18.  

Na década atual, novos acontecimentos: ao final do ano de 2001, aconteceu, no 

Brasil, a III Conferência Nacional de Saúde Mental19: “Cuidar sim, excluir não”, com 

a intenção de fazer uma avaliação do processo de Reforma Psiquiátrica e propor 

caminhos para sua efetivação; foram aprovadas leis e portarias que regulamentam o 

funcionamento dos serviços abertos, assim como, foi instituído o Programa anual de 
                                                 
18 A cisão do movimento ocorreu claramente a partir do V Encontro Nacional de Luta Antimanicomial, 
no ano de 2001 (GRUNPETER & PEDROZA, 2006). A partir de 2004 houve a formação de núcleos 
interestaduais. A rede internúcleos apresentou, em alguns pontos, visões diferenciadas do movimento 
nacional (VASCONCELOS, 2005). Em Pernambuco, o Núcleo Estadual de Luta Antimanicomial: 
‘Libertando Subjetividades’ foi reativado em 2003, com a participação de técnicos em saúde mental, 
familiares, usuários e da sociedade, como um todo. O Núcleo conta com o apoio do Conselho 
Regional de Psicologia da 2ª Região (PE), onde acontecem reuniões quinzenais (GRUNPETER & 
PEDROZA, 2006). 
19 A III Conferência Nacional de Saúde Mental, ocorrida em 2001, após nove anos da segunda 
CNSM, ganhou força para sua realização através de uma moção proposta e aprovada na 11ª 
Conferência Nacional de Saúde (CORREIA, 2005). 
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reestruturação da assistência de hospitais psiquiátricos com redução progressiva de 

leitos. Segundo Brasil (2005a), no decorrer de doze anos foram contabilizados 723 

CAPs em todo o território nacional20 e já foram 1911 beneficiários do Programa De 

Volta para Casa21. 

Dentre as linhas de ação mais gerais do Governo, através do PNS, está a saúde 

mental, e algumas das metas para 2004-2007, no país: implantar serviços de 

reabilitação de atendimento à saúde mental; expandir a rede em 1.700  serviços 

extra-hospitalares de transtornos mentais e de transtornos decorrentes do uso e 

abuso de álcool e outras drogas; criar Serviços Residenciais Terapêuticos – SRT, 

unidades psiquiátricas em hospitais gerais; e beneficiar com a bolsa auxílio-

reabilitação psicossocial mais de 10.000 pessoas, no país. 

Embora os asilos tenham desempenhado importante papel na garantia dos direitos a 

PTM, por ser local específico para tratamento, em situações de sofrimento psíquico, 

atualmente é fortemente criticado no que se refere à qualidade da assistência 

prestada e às conseqüências do internamento (a ausência do convívio familiar, o 

aprendizado de costumes asilares, o isolamento social, a estagnação das atividades 

laborativas, entre outras).  

Por outro lado, os modelos substitutivos tornaram-se interessantes ao Governo 

Federal pela redução dos custos do tratamento de cada paciente psiquiátrico, para 

menos da metade, atendendo, assim, à lógica recomendada pelo Banco Mundial, de 

racionalização do acesso ao atendimento hospitalar e minimização dos custos com o 

social (CORREIA, 2005. ROSA, 2003). Assim, o modelo de assistência psiquiátrica 

extra-hospitalar, no Brasil, resulta tanto da conquista social, novas experiências 

surgindo nos municípios, quanto das iniciativas e incentivos governamentais. 

Nesse sentido, nos questionamos no que se refere à cidade do Recife, sobre quais 

os caminhos percorridos a fim de implementar a Reforma Psiquiátrica e qual a 

dinâmica da desinstitucionalização em saúde mental, visto que até a década de 

                                                 
20 Incluindo CAPS de Transtorno Mental, Infantil e de Álcool e Outras Drogas. 
21 Programa para atender pacientes com mais de dois anos ininterruptos de internação em Hospital 
Psiquiátrico. O leito deve ser fechado e o custo do Estado se resume à bolsa-auxílio de reabilitação 
psicossocial no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por mês, enquanto um paciente no 
Hospital custa entre R$860,00 (oitocentos e sessenta reais) a R$1.100,00 (hum mil e cem reais). 



1042 

 
 

1990, desenvolvia ações iniciais referentes às propostas da Reforma Psiquiátrica e 

garantia de direitos, e nessa mesma década o país começou a seguir ideários 

neoliberais. 

Após termos construído historicamente sobre a proteção social brasileira e tratado 

do caso específico da política de saúde, em que se insere a política de saúde 

mental, trabalharemos, a seguir, as perspectivas da desinstitucionalização, nas 

experiências norte-americana, italiana e brasileira, discorrendo sobre a rede 

assistencial em saúde mental, no Brasil, e cada dispositivo oferecido no tratamento 

às pessoas com transtornos mentais.  
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Capítulo 2 

Desinstitucionalização, a experiência brasileira e a rede de 

cuidados em saúde mental 

 

 

 

 

 

 

[...] muito pouco se dá conta que justiça e sanidade, entes e poderes 

locais devem desinstitucionalizar-se, assim como os manicômios, os 

hospícios, as casas de internação. 

 

Franco ROTELLI, Ota DE LEONARDIS, Diana MAURI. Desinstitucionalização. 

(HUCITEC, São Paulo: 2001) 
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2.1 Desinstitucionalização e suas principais perspe ctivas nas experiências de 

referência mundial. 

A partir da década de 1970, vários países implementaram estratégias de 

desinstitucionalização no âmbito da saúde mental. Para os norte-americanos esse 

processo caracterizou-se, sobretudo, como desospitalização, o que permitiu aos 

críticos configurá-lo como sinônimo de desassistência. Entre os europeus, destaca-

se o caso particular da Itália que se constitui hoje como referência mundial, cuja 

influência também é significativa entre os pensadores da Reforma Psiquiátrica 

brasileira. 

 

2.1.1 Desinstitucionalização norte-americana e euro péia  

De acordo com Amarante (1996) e Rotelli, De Leonardis e Mauri (2001), a partir do 

plano de saúde mental do Governo Kennedy, nos Estados Unidos, na década de 

1960, passa-se a ter a idéia de desinstitucionalização, entendida como estratégia de 

desospitalização. Essa proposta preconizava a prevenção de internação em 

hospitais psiquiátricos, transferência de pacientes hospitalizados para serviços 

comunitários e a criação e manutenção desses serviços para as pessoas ainda não 

institucionalizadas. 

A desinstitucionalização norte-americana tem como base a psiquiatria comunitária e 

preventiva. Nessa perspectiva não foram questionados o saber psiquiátrico 

tradicional e a forma com que era compreendida a loucura, a reforma deveria 

acontecer na instituição em si. Ou seja, o tratamento não deve ser no hospital, mas 

na comunidade, em uma nova instituição, um novo serviço, com adequações 

administrativas, inclusive dos recursos, apenas com uma “atualização”, porém com o 

mesmo paradigma teórico utilizado nos manicômios. Seria uma transformação direta 

na aparência e superficial na essência do serviço (AMARANTE, 1996). 

A desospitalização seguiu a lógica da racionalização financeira e administrativa, com 

menor custo possível, coerente com a proposta neoliberal de redirecionamento das 

políticas do Estado de bem-estar social. As principais ações que caracterizaram a 
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desospitalização foram: a aceleração das altas hospitalares, diminuição do número 

de leitos, fechamento de hospitais, diminuição de tempo de internação. Em alguns 

casos, a conseqüência foi  maior recidiva da PTM em busca de tratamento e a 

desassistência a essas pessoas. Em outras situações, essa desinstitucionalização 

gerou apenas a mudança institucional dessas para instituições com nova estrutura, 

saindo dos hospitais fechados para clínicas abertas, porém com a mesma prática 

asilar, de tutela e cronificação (AMARANTE, 1996. ROTELLI, DE LEONARDIS e 

MAURI, 2001). 

As propostas européias, de modo geral, estimulavam a criação de serviços na 

comunidade, de prevenção e reabilitação para superar as internações em 

manicômios. Assim, foi reorganizado o modelo de atenção à saúde mental, com 

serviços territoriais alternativos ao hospital psiquiátrico, convivendo juntos, de forma 

complementar, em que um apresentava a necessidade de existência do outro.  

Esses novos serviços tinham como base focalização, seletividade, individualização e 

fragmentação por especialização, “um serviço para cada problema” (CASTEL, 1979. 

DE LEONARDIS e MAURI, 1980, 1983 apud ROTELLI, DE LEONARDIS e MAURI 

2001). Ao observar no sujeito uma necessidade específica o paciente deveria ser 

encaminhado para atendimento (ou escuta, ou auxílio social, ou ministração de 

medicação). Dessa forma, o sujeito não era visto integralmente, apenas 

encaminhado de acordo com a manifestação imediata da doença.  

Esse modelo de tratamento gerou segregação, pois havia grupos de pacientes que 

não se enquadravam em nenhuma das modalidades de atendimento oferecidas. Em 

conseqüência, esses grupos tinham que permanecer em locais de internação. De 

acordo com Rotelli, De Leonardis e Mauri (2001), isso significava  a produção de 

uma nova cronicidade e a necessidade de espaços na sociedade em que se 

pudesse internar os “loucos”.  

Os pacientes que estavam em hospitais quando recebiam alta eram absorvidos 

sempre que possível, por um desses serviços, conforme fossem suas necessidades. 

Quando de sua piora, esses serviços não eram suficientes e o paciente voltava a se 

internar, daí a complementaridade dos serviços, em que um não substituía o outro e 

não permanecia sem o suporte do outro. 
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A desospitalização, enquanto uma das perspectivas de desinstitucionalização, 

sofreu forte crítica de grupos contrários à Reforma Psiquiátrica, em geral, 

proprietários de hospitais psiquiátricos e da indústria farmacêutica.  Esse grupo de 

oposição percebia a desospitalização e a desinstitucionalização, de forma negativa, 

vista como abandono, desassistência às pessoas com transtornos mentais e às 

respectivas famílias.  

Os argumentos utilizados referiam que a desospitalização ocorreu para minimizar os 

custos do Estado com o social, atingindo diretamente a parcela de pessoas com 

transtornos mentais e suas famílias; enfatizavam ainda que os serviços na 

comunidade não davam conta da demanda de pessoas com transtornos mentais 

que necessitavam de tratamento. Dessa forma, não substituíam o hospital 

psiquiátrico e as PTM ficavam desamparadas, sem nenhuma instituição responsável 

por elas, já que cada necessidade desses usuários era atendida em setores/serviços 

diferentes. 

 

2.1.2 O modelo italiano  

O modelo italiano tinha a perspectiva de desconstrução dos manicômios e suas 

formatações asilares e de uma nova construção política e cultural. A crítica italiana à 

psiquiatria conceber a doença como foco central e prioritário ao tratar pessoas com 

transtornos mentais, a separação entre a doença, o usuário e a sociedade.  

Os psiquiatras italianos, precursores da Reforma Psiquiátrica, perceberam que foi 

montada uma grande estrutura em torno da doença: costumes, cultura, crenças, 

rotina administrativa, e era essa estrutura tradicional que precisava ser mudada. 

Porém não recorreram à antipsiquiatria para responder a essas questões, mas à 

desinstitucionalização, ao desmonte da prática vigente.  

A ação terapêutica visava à transformação institucional, transformação no modo de 

tratar (ou não tratar) as pessoas. O objetivo inicial passou a ser a desconstrução da 

relação de poder entre instituição e sujeitos, sendo os usuários o principal grupo de 

sujeitos. O objeto de intervenção da psiquiatria foi reconstruído, passou a ser a 
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existência-sofrimento de cada sujeito e suas relações na sociedade. O objetivo final 

não era mais a cura, em si, mas a “invenção da saúde”, a reprodução social do 

paciente, a produção da vida, do sentido, da sociabilidade (ROTELLI, DE 

LEONARDIS e MAURI, 2001).  

A estrutura asilar estava cristalizada no cotidiano do cuidar, do tratar a pessoa com 

transtornos mentais. Dessa forma, os principais agentes de mudança seriam os 

profissionais que cuidam da saúde mental. A desconstrução começou na própria 

equipe que cotidianamente trabalhava a saúde mental. Conforme Rotelli, De 

Leonardis e Mauri (2001), não foi uma reforma pautada na política internacional de 

redirecionamento do modelo estatal.  

Ao incorporar no cotidiano uma nova forma de tratar as pessoas com transtornos 

mentais, os técnicos começaram a envolver os usuários, por compreender que a 

mudança só poderia acontecer conjuntamente com a participação de todos os atores 

sociais referentes a essa causa. Ao mobilizarem os pacientes, os técnicos 

chamaram à responsabilidade e ao espaço de decisão os outros atores 

institucionais, administradores locais, gestores de saúde mental, da política de 

saúde, demais políticos (idem). 

Assim, segundo Rotelli, De Leonardis e Mauri (2001), os profissionais estimulavam a 

ativação das redes de relações, dinamizando os interesses, especialmente as 

demandas sociais. Nesse caso, a mudança ocorreu verticalmente, ‘de baixo para 

cima’, da experiência para a política. Os técnicos passaram a se sentir agentes e 

parte da mudança, a equipe se reconhecia na mudança institucional, transformando 

as relações e ações, eliminando, entre outros, os espaços restritivos, punitivos e de 

contenção. 

Os hospícios fecharam e, para dar suporte e não se instaurar uma situação de caos 

em momentos de crise, foram criados os plantões psiquiátricos em hospitais gerais, 

com apenas oito leitos, especialmente para emergências noturnas. No momento de 

entrada do paciente na unidade de emergência, o centro de saúde mental era 

acionado. Sempre que possível comparecia e quando o comparecimento não era 

viável, o paciente pernoitava no hospital geral (ROTELLI, DE LEONARDIS e MAURI, 

2001). 
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O espaço do hospital desativado foi transformado em parque municipal, com várias 

e diversificadas pequenas estruturas. Por exemplo, apartamentos para ex-internos; 

unidade de reabilitação para pacientes graves; unidade para idosos dependentes, 

dispondo do centro de saúde mental; escolas maternal e primária; alojamento com 

refeitório para voluntários, italianos ou estrangeiros; laboratórios da universidade e 

espaços para as atividades dos centros de cooperativas que eram divididos em três 

grupos: uma loja para vender produtos agrícolas; uma de serviços, seja de limpeza, 

manutenção, artes, marcenaria, cabeleireiro e costura, entre outras atividades; e, o 

outro grupo que trabalhava com bar, barco a vela e assistência. Além dos 

laboratórios artístico e de vídeo, das salas de ginástica e de estética, e outros 

(idem).  

O centro para tóxicos e dependentes farmacológicos utilizava as redes de 

cooperativas e atividades de trabalho, lazer e cultura, atendendo também a 

dependentes no cárcere. A equipe acompanhava pacientes que executaram algum 

delito ou ato ilícito, em decorrência de distúrbios mentais – na tentativa, por meios 

legais, de conseguir para essas pessoas penas alternativas ou reduzidas. No olhar 

da justiça, os pacientes estavam sendo devidamente acompanhados, o que evitou 

muitas transferências para manicômios judiciários (ibidem). 

Segundo Rotelli, De Leonardis e Mauri (2001), a equipe não selecionava demandas, 

pelo contrário, elaborava estratégias para tentar responder e proteger a vida das 

pessoas que a procuravam e tratava sem separar pacientes agudos de crônicos, 

com intervenções nas diversas questões da vida, sem fragmentar institucionalmente. 

Essa equipe funcionava como um supervisor coletivo, socializando as experiências, 

avaliando, compartilhando, e corrigindo decisões. As diversas equipes se 

comunicavam entre si e tinham os usuários, as famílias e os cidadãos em geral 

como uma espécie de espelho sobre o desenvolvimento de seu trabalho. A fim de 

ter um melhor desempenho, foram organizados seminários teóricos de acordo com 

as demandas ou com as mudanças políticas que viessem a interferir na saúde 

mental, mas estavam convictos de que o cotidiano era o espaço de aprendizagem e 

apreensão da realidade, de fazer acontecer a desinstitucionalização em saúde 

mental.  



1049 

 
 

Os recursos do hospital, sem custos adicionais, nem perdas, foram destinados às 

atividades de desinstitucionalização, para serem utilizados pela, e na comunidade. 

Os novos espaços constituídos eram espaços de troca social. Esses espaços eram 

utilizados pela sociedade considerada normal conjuntamente com as pessoas com 

transtornos mentais, dependentes químicos, ex-presidiários, presidiários do sistema 

semi-aberto, o que fez a desinstitucionalização acontecer (ROTELLI, DE 

LEONARDIS e MAURI, 2001). 

Com um diferente contrato entre o usuário e o serviço, os trabalhadores em saúde 

mental da Itália conseguiram fazer com que a Reforma Psiquiátrica, ”primeiro, se 

legitimasse administrativamente no interior da instituição e na sociedade, depois 

judicialmente até chegar à legislação”. A lei 180/78, na Itália, expressa as inovações 

produzidas em que a desinstitucionalização em saúde mental aconteceu no 

cotidiano, convencionalmente denominada de desconstrução, e veio para legitimar 

essa prática de transformação propondo modelos a serem seguidos no território 

nacional e, posteriormente, servindo de referência mundial (AMARANTE, 1996. 

ROTELLI, DE LEONARDIS e MAURI 2001). 

O modelo Basagliano, italiano ou a perspectiva de desconstrução caracterizou-se 

também pelos serviços extra-hospitalares, diferenciando-se por não acreditar no 

hospital como complementar a rede de atenção em saúde mental, não só sua 

estrutura asilar, mas também o poder psiquiátrico sobre a saúde mental e a violação 

dos direitos humanos dos internos. O movimento de desconstrução luta pela 

extinção dos hospitais psiquiátricos, acreditando em rede substitutiva na 

comunidade e não alternativa. Entendemos que a grande lacuna apresentada pela 

desconstrução é o processo constante de construção, apresentando incertezas a 

respeito do futuro. Porém, não se enquadra como algo negativo para quem 

reconhece a realidade como mutável e dinâmica. Dessa forma, os serviços 

tradicionais também sofrem com imprevistos cotidianos. Pois o processo de 

desconstrução não nega o sujeito acometido por transtorno mental, nem a existência 

desse, mas, a conceituação de doença mental, a forma de tratá-la, a relação tirana 

entre médico e paciente, que é estabelecida no tratamento hospitalar e a violência 

física e moral sofrida pelas pessoas institucionalizadas. Assim, a 
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desinstitucionalização, pela desconstrução, compreende a reconstrução de uma 

nova forma entender e fazer a atenção à saúde mental. 

 

2.1.3 Desinstitucionalização no Brasil  

No Brasil, como anteriormente referido, a principal influência foi o pensamento 

italiano, tentando evitar a desassistência e superar a desospitalização, reconstruindo 

uma nova forma de tratar a saúde mental e as pessoas com transtornos mentais. O 

SUS e a Lei da Reforma Psiquiátrica brasileira apresentam estratégias de 

desinstitucionalização, com a tentativa de reestruturação do atendimento em 

hospitais psiquiátricos (incluindo parâmetros para a assistência nessas instituições, 

bem como a redução progressiva dos leitos hospitalares), oferecendo possibilidades 

de atendimento para pessoas com transtornos mentais em hospitais gerais, e, 

sobretudo, criando dispositivos substitutivos às internações psiquiátricas, montando 

uma rede de atenção psicossocial. 

A idéia de território ou área de abrangência é que faz com que seja possível 

organizar essa rede, incluindo grupos familiares e de vizinhança, instituições 

(escolas, comércio, igrejas, trabalho, etc.), em determinado espaço geográfico. Ou 

seja, abrange as diversas relações, sejam consangüíneas, afetivas e de interesses. 

Para tal, pelo conceito ampliado de saúde, utilizam-se todos os recursos, inclusive 

as redes sociais, para compor e potencializar a rede de cuidados em saúde mental.  

Para entender melhor o funcionamento em redes utilizaremos dois conceitos que 

mais se aproximam da prática da saúde mental, o antropológico e o sociológico. O 

primeiro entende as redes como parte da estrutura social, relacionando-as à 

vizinhança, parentesco, amizade, como um conjunto de relacionamentos sociais pré-

existentes em que sujeitos com diferentes identidades se unem através dessa 

relação. A interdependência entre esses grupos favorece a formação de um sistema 

social integrado, “não indica apenas a ligação entre as pessoas, mas o 

intercruzamento de ligações entre elos e suas relações causais” (MUFUNE, 1991 

apud SCHERRER-WARRER, 1999, p.25).  
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No campo da sociologia, segundo a mesma autora, as redes estão relacionadas 

com a articulação política e ideológica, seria mais uma estratégia de ação coletiva 

de cunho propositivo. A rede, em si, seria a formação de pequenos grupos que 

compartilham de uma identidade coletiva e de uma cultura de movimento, 

questionam os padrões dominantes e propõem inovações culturais, através de 

mobilização interferindo em políticas públicas para a garantia de direitos de 

cidadania (SCHERRER-WARRER,1999. TÜRCK, 2002). 

A Reforma Psiquiátrica, pode ser considerada um movimento social22 libertário que, 

conforme Scherrer-Warrer23:  

[...] propõe projetos civilizatórios democráticos, sensíveis à diversidade 
cultural e à justiça social, fortalecem-se socialmente à medida que 
conectam dialeticamente as dimensões ética, culturais, conhecimento 
reflexivo da ciência, possibilidade política de transformação, compromisso 
com o coletivo e construção de uma esfera pública democrática (1999, 
p.17). 
 

O movimento pela Reforma Psiquiátrica desenvolve práticas políticas, sociais e 

culturais objetivando a mudança social através da articulação dos sujeitos com 

associações governamentais ou não (SCHERRER-WARRER, 1999. TÜRCK, 2002). 

Na saúde, política social básica, o grande diferencial do trabalho em rede é a 

articulação e integração com os diversos níveis de atenção em saúde, secretarias e 

instituições que trabalham as questões que estão além da doença, mas que 

pertencem ao conceito ampliado de saúde, a fim de responder, em conjunto, às 

demandas de proteção, prevenção e cuidados do usuário. 

Trabalhar em rede pressupõe um trabalho coletivo, através do processo de 

construção de cidadania. O objetivo primordial da rede de saúde é interligar as 

ações referentes à saúde desde a atenção básica à alta complexidade, com ênfase 

                                                 
 
 
23 Os movimentos sociais, de acordo com Scherrer-Warrer (1999), são formas de ações coletivas 
reativas aos contextos histórico-sociais nos quais estão inseridos e podem ocorrer sob uma das 
formas seguintes ou a junção delas: contestador (pressupondo denúncia, oposições organizadas); 
solidarística (formando parcerias para resolução de problemas sociais); propositivo (através da 
construção de uma utopia de transformação, com a criação de projetos alternativos e propostas de 
mudança). No caso da Reforma Psiquiátrica ocorreu a aglutinação das três perspectivas. 
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nos cuidados com a saúde mental, de acordo com as demandas e potencialidades 

de cada comunidade (BRASIL, 2004b. OTANI, 200624. TÜRCK, 2002). 

 

2.2 A estruturação da rede de atenção em saúde ment al e as funções de cada 

elo no Brasil. 

Segundo o Portal Saúde (2006)25, a rede de atenção à saúde mental deve contar 

com vários dispositivos articulados entre si, o maior número possível deles, que 

possam dar assistência psicossocial às pessoas com transtornos mentais e seus 

familiares. O modelo da rede pode variar de acordo com a necessidade do município 

e seu tamanho (em número de habitantes), devendo se configurar não só como 

principal porta de entrada para o SUS, mas deve garantir a atenção integral 

(CAMPOS, 1992). 

O principal elo articulador da rede pública de atenção em saúde mental deve ser o 

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Além deles fazem parte desta rede outros 

serviços de saúde: ambulatórios de saúde mental, residências terapêuticas, centros 

de convivência, leitos psiquiátricos em hospital geral. O Ministério da Saúde financia 

experiências de geração de renda para usuários dos serviços de saúde mental e 

repassa uma bolsa de auxílio reabilitação psicossocial a pessoas que saíram de 

longa internação em hospitais psiquiátricos, através do Programa de Volta para 

Casa. 

A rede de saúde mental deve contemplar a estruturação da atenção básica em 

saúde mental e a ampliação da rede substitutiva territorializada com serviços de 

referência em saúde mental capazes de cuidar e acolher em situações de crise, 

evitando a internação hospitalar. 

 

 

                                                 
24 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392003000100009&script=sci_arttext> 
25 Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24355&janela=1>. 
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2.2.1 Centros de Atenção Psicossocial – CAPS 

A experiência de CAPS no Brasil, data de 1987, na cidade de São Paulo, 

inicialmente funcionando durante um turno. Em Santos, em maio de 1989, o hospital 

psiquiátrico Casa de Saúde Anchieta sofreu intervenção por inúmeras denúncias de 

maus tratos, violação de direitos humanos e morte de dois internos. Após o 

fechamento deste hospital, a rede assistencial em saúde mental foi reestruturada e 

criou-se o primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial – NAPS da cidade de Santos, 

com funcionamento 24 horas, em que foram transferidos os pacientes oriundos do 

hospital interditado (LAPPIS, 200626. YASUI, 1991). 

A partir dessas experiências, outras surgiram em todo país. Em 1992, foi sancionada 

a portaria GM/MS n.º 224/92 que instituiu o CAPS/NAPS e dispunha sobre  outros 

serviços de atenção em saúde mental. Ao longo da década de 1990, vários estados 

brasileiros inauguraram serviços propostos por esta portaria. 

Na rede de atenção à saúde mental, os CAPS têm um papel estratégico, pois são 

unidades localizadas dentro das comunidades, e assumem a responsabilidade 

sanitária pela saúde mental de sua área de abrangência, conta com equipe 

multiprofissional que atua de forma interdisciplinar27 para atender adultos, 

adolescentes e crianças com transtornos mentais e adultos e adolescentes com 

dependência de álcool e outras drogas numa determinada população. Atualmente, o 

país conta com estes serviços em todos os estados (BRASIL, 2004b). Os CAPS são 

considerados por Brasil (2003a) a principal estratégia de consolidação da Reforma 

Psiquiátrica, por isso, mesmo estando na atenção secundária em saúde são os 

principais elos de articulação da rede.  

Os CAPS têm o papel de tecer essas redes, devendo interligar a pessoa com 

transtorno mental à sociedade (não só com os serviços de saúde), acompanhar os 

Serviços Residenciais Terapêuticos - SRT, prestar assessoria e ser retaguarda para 

os Agentes Comunitários de Saúde e Programas de Saúde da Família, 

                                                 
26 Disponível em: <http://www.lappis.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=427&sid=25>. 
27 De acordo com Severino (2000), a interdisciplinaridade não supõe a eliminação de diferenças, mas 
a complementaridade contraditória e dialética dos diversos saberes, reconhecendo as 
especificidades.  
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desenvolvendo os projetos terapêuticos e comunitários, além de realizar a 

dispensação de medicação, exceto para usuários egressos. 

Conforme a portaria GM/MS n.º336/02, que dispõe sobre o funcionamento dos 

CAPS28, esses serviços devem atender a PTM em situação de crise e podem ser 

classificados pela especificidade da demanda: CAPS que atendem a adultos com 

transtornos mentais, os CAPSi – infantil com atendimento diário a crianças e 

adolescentes com transtornos mentais e os CAPS AD, para atender diariamente ao 

público usuário de álcool e outras drogas, com ou sem transtornos mentais 

decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas; bem como pelo tamanho do 

equipamento: CAPS I, II e III. Os CAPS I são recomendados para municípios que 

tenham entre 20 e 70 mil habitantes, com uma equipe de trabalho que realiza 

atendimento diário à população de seu território, com transtornos mentais severos e 

persistentes. Os CAPS II diferenciam-se do I, pois são indicados para municípios de 

70 a 200 mil habitantes e possuem duas equipes de trabalho. Ambos funcionam de 

segunda e sexta-feira, de oito às dezoito horas29. Os CAPS III são recomendados 

para municípios com mais de 200 mil habitantes e funcionam durante vinte e quatro 

horas por dia, sete dias por semana.  

Atualmente, é oferecido um incentivo financeiro do Governo Federal para a 

implantação de CAPS nos municípios. O valor varia de acordo com o tipo de CAPS. 

A parcela é única, com transferência fundo a fundo da União para os municípios, 

dessa forma não onera os tetos financeiros da média e alta complexidade municipal. 

Após o recebimento do incentivo, o CAPS em processo de implantação tem 90 dias 

para começar a funcionar. 

Em 2004, Pernambuco era o terceiro estado do nordeste com maior número de 

CAPS (17), e dos dois que estavam a sua frente, Bahia e Ceará, era o único que 

possuía CAPSi30, conforme tabela 1. Já em 2006, encontrava-se na vigésima 

colocação nacional com relação ao número de CAPS por 100.000 habitantes. A 

                                                 
28 A referida portaria revisou a portaria GM/MS n.º224/92. 
29 Os CAPS AD são classificados como CAPS II mas podem funcionar com um terceiro turno de 
dezoito às vinte e uma horas, para dar suporte noturno aos usuários de drogas, especialmente os que 
trabalham. 
30 De acordo com a OMS (2001), a convenção da Organização das Nações Unidas, em 1989, sobre 
os direitos da criança reconheceu que as crianças e adolescentes têm direito a serviços apropriados, 
devendo ser protegidas contra todas as formas de maus-tratos, sejam físicos e mentais. 
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Bahia estava em décimo primeiro e o Ceará em sétimo. Como se pode perceber, 

Pernambuco não chegou a dobrar o número de CAPS no estado, diferentemente 

dos outros dois estados citados que ultrapassaram o dobro (BRASIL, 2006). 

 
Tabela 1: Distribuição de CAPS instalados e em funcionamento, em estados 
selecionados do nordeste, por especificidade da demanda, 2004 e 2006 

 UF CAPS I CAPS II CAPS III CAPS i CAPS AD TOTAL 

 

2004 

BA 14 14 01 00 03 32 

CE 10 14 00 00 02 26 

PE 2 11 00 02 02 17 

 

2006 

BA 55 22 02 04 05 88 

CE 22 21 01 02 11 57 

PE 8 14 01 03 05 31 

Fonte: Dados de BRASIL, 2006. 

 

2.2.2 A saúde mental na atenção básica 

A atenção básica em saúde corresponde aos serviços primários. No Brasil, acontece 

através do Programa Saúde da Família (PSF)31, estratégia implantada pelo Governo 

Federal, em 1994, com o intuito de reestruturar a atenção primária em saúde, 

oferecendo atenção integral e contínua, focalizando a saúde e a família (SILVA, 

2006).  

Conforme a OMS (2001) e o BRASIL (2005c), experiências no mundo (África, Ásia, 

América-Latina), mostram que quando os profissionais da atenção básica estão 

capacitados a identificar precocemente os transtornos mentais, muitas vezes antes 

de episódios de crise, melhoram a saúde mental dos usuários e, sobretudo, evitam 

e/ou reduzem as primeiras internações e a institucionalização dos pacientes. 

A importância da atenção básica na rede de atenção à saúde mental está 

relacionada à lógica dos serviços territoriais, às articulações comunitárias e ao 

vínculo com os usuários/residentes daquela área, assim como o suporte que a 

                                                 
31 Atualmente denominado Estratégia Saúde da Família – ESF. 
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Equipe da Saúde da Família recebe da equipe de saúde mental32. Essa equipe, 

geralmente ligada ao CAPS do território, realiza visitas domiciliares atendendo as 

demandas mais emergenciais relacionadas ao transtorno mental e a situações de 

crise, orientação ao PSF sobre como proceder ou identificar a sinalização da crise 

ou do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas, além da  supervisão do 

desenvolvimento do trabalho das equipes de Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e PSF na área de saúde mental. 

Um dos principais resultados com a inserção da saúde mental na atenção básica é a 

prevenção em saúde mental, sobretudo, com a detectação precoce da situação de 

crise, evitando assim primeiras internações e/ou reinternações. Inclusive, a PTM tem 

garantido o mesmo espaço de cuidado e tratamento das pessoas que não possuem 

transtornos mentais. A convivência com as diferenças possibilitará a desmistificação 

em torno da saúde mental, para isso o PSF também poderá realizar grupos 

comunitários com as pessoas com transtornos mentais, familiares e comunidade em 

geral. 

Em diversos municípios do Brasil foram-se formando parcerias e desenvolvendo 

atividades das equipes de saúde mental nas comunidades33. A partir dessas 

experiências, o Ministério da Saúde vem promovendo eventos, desde 2001, para 

discussão e elaboração de propostas para a saúde mental na atenção básica, junto 

ao PSF.  

Com base nos relatórios desses fóruns de discussão foi elaborada e sancionada a 

portaria n.1.065/05 GM/MS que cria os Núcleos de Atenção Integral 34na Saúde da 

Família35 que, dentre outras atribuições, está o suporte técnico através de 

supervisão, capacitação e realização de alguns atendimentos junto às equipes do 

PSF e PACS (PORTAL SAÚDE, 2006. SILVA, 2006). A principal dificuldade para 
                                                 
32 Em caso de municípios que já têm CAPS, a equipe “volante”, “de retaguarda” ou “ação avançada” é 
do próprio CAPS. 
33 São Paulo, Cabo de Santo Agostinho – PE e Camaragibe - PE são municípios que desenvolvem 
ações de saúde mental na atenção básica e são considerados referência nacional. Cf. LANCETTI 
(2001) e SILVA (2006). 
34 Em dezembro de 2004, o projeto dos Núcleos de Atenção Integral foi levado para Comissão 
Intergestora Tripartite e não foi aprovado, sendo a proposta reapresentada em 2005. 
35 Os Núcleos de Atenção Integral a Saúde da Família são mais indicados aos municípios de 
pequeno porte (até 20 mil habitantes), por não poderem incluir em sua rede de atenção a saúde 
mental nem o CAPSI, exceto através de consórcio entre municípios – o que se configura como uma 
experiência bastante incipiente no Brasil e em Pernambuco não há nenhuma experiência. 
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implementação dos Núcleos de Atenção Integral está relacionada à falta de incentivo 

financeiro por parte do Governo Federal, já que os municípios menores não 

apresentam condições para financiar programas sem contrapartida estadual ou 

federal.  

A parceria entre atenção básica e CAPS ainda encontra-se fragilizada, em geral isso 

ocorre devido à não utilização da referência e contra-referência; à falta de 

capacitação sistemática; à deficiência nas instituições nas três esferas de governo; à 

limitação da rede extra-hospitalar sobrecarregando os CAPS da região; à resistência 

de profissionais da atenção básica em trabalhar com saúde mental, encaminhando 

pacientes para o CAPS sem haver real necessidade, criando dificuldade para 

reinserção dos usuários, gerando o prolongamento no tempo de permanência do 

usuário nos CAPS (BRASIL, 2005c). 

Em Pernambuco, através da Gerência Estadual de Atenção à Saúde Mental 

(GASAM) há capacitações e reciclagens periódicas para médicos generalistas, 

enfermeiros e farmacêuticos dos PSFs dos municípios do estado que participam do 

Colegiado de Saúde Mental36. As capacitações acontecem com grupos de, no 

máximo, trinta pessoas e objetivam preparar os profissionais da atenção básica em 

saúde a lidar com pessoas com transtornos mentais sob a ótica da Reforma 

Psiquiátrica. 

 

2.2.3 Serviços Residenciais Terapêuticos – SRT  

Os SRT (ou residências terapêuticas, lares abrigados) são alternativas de moradia 

às pessoas que se encontram internadas em hospitais psiquiátricos por não terem 

vínculos familiares ou esses estarem fragilizados, sem suporte social capaz de 

garantir moradia; moradores de rua com transtornos mentais severos, desde que 

possuam projetos terapêuticos devidamente acompanhados pelo CAPS de 

                                                 
36 O Colegiado Estadual de Saúde Mental realiza reuniões mensais a fim de planejar e avaliar ações 
de saúde mental, orientar e acompanhar as ações municipais. Iniciou suas atividades no ano de 
1999, com a participação de quatro dos cento e oitenta e cinco municípios pernambucanos. Ao final 
de 2006 já contava com 130 municípios participantes, sendo 75 desses assiduamente. 
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referência37; egressos de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), 

conforme decisão judicial; pessoas em acompanhamento em CAPS, sendo a 

questão da moradia identificada como estratégica em seu projeto terapêutico 

(BRASIL, 2004c). 

Essas casas devem ser capazes de oferecer moradia para até oito pessoas, 

devendo ser acompanhadas também pela atenção básica da região, utilizar os 

diversos serviços disponíveis na comunidade e participar da vida comunitária como 

um todo (ir à feira ou supermercado; freqüentar a escola, desde que seja de 

interesse do morador; ir à igreja, conforme seja sua crença religiosa; formar vínculos 

com a vizinhança; entre as diversas vivências em comunidade). 

Conforme BRASIL (2004c), essa experiência, no Brasil, teve início nos anos 90, a 

partir da indagação a respeito de ‘o que fazer com as pessoas que têm condições de 

sair do hospital, mas não têm para onde ir?’. As cidades-piloto foram: Campinas, 

Santos, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). O sucesso 

dessas experiências subsidiou a elaboração, no ano 2000, das Portarias n.º 106, 

que introduz os SRT no SUS, muito embora esses espaços estejam articulados à 

rede de atenção psicossocial do município, não se apresentam precisamente como 

serviços de saúde, mas espaços de moradia; e a n.º 1.220, que regulamenta a 

portaria anterior, no que se refere a cadastro e financiamento. 

Cada transferência de usuário em hospital psiquiátrico para a residência terapêutica 

corresponde à redução de igual número de leitos; os recursos que financiavam 

esses leitos devem ser realocados para o teto financeiro do responsável pelo 

serviço, seja estado, ou município, através de discussões junto à Comissão 

Intergestora Bipartite – CIB. 

Até o ano 2004 já tinham sido inauguradas 256 residências terapêuticas, distribuídas 

em 45 municípios de 14 estados, totalizando moradia para cerca de 1.400 pessoas 

com transtornos mentais, tendo ainda no Brasil, aproximadamente 12.000 potenciais 

beneficiários desse serviço (BRASIL, 2004c).  

                                                 
37 O CAPS é responsável por realizar a cobrança do procedimento, apresentando um laudo por 
residente, a cada semestre, para emissão de autorização de procedimentos de alta complexidade 
(APAC). 
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Para a implantação de SRT o Ministério da Saúde repassa como incentivo financeiro 

o valor de dez mil reais para realizar pequenas reformas e mobiliar a residência com 

móveis, eletrodomésticos e utensílios. Além disso, há negociações e pactuações 

entre o gestor local, profissionais de saúde (esses devem ser sensíveis às 

demandas específicas de cada morador), comunidade, rede social e usuários, 

devendo ser realizado um cuidadoso trabalho clínico; inclusive, a forma como o 

grupo de moradores é constituído influenciará diretamente no convívio e 

estabelecerá a ‘contratualidade’ entre eles (idem). 

Os hábitos dessa nova casa devem ser espontâneos, devem ser trabalhados riscos 

de acidente doméstico, a forma de participação de cada um na casa e a autonomia 

para as Atividades da Vida Diária (AVD), tais como: pagamento de contas, compras, 

tarefas domésticas. Da mesma forma que os espaços de cada um, para criar 

animais de estimação, namorar, realizar festas, receber amigos, vizinhos ou 

parentes. 

 

2.2.4 Oficinas Terapêuticas e Centros de Convivênci a 

É proposta dos diversos atores sociais, a criação de espaços de convivência e 

oficinas terapêuticas que possam investir na saúde mental de crianças, 

adolescentes, adultos, idosos e outras pessoas com necessidades especiais 

(BRASIL, 2001). Os centros de convivência são espaços destinados à reintegração 

social e considerados muito eficazes na inclusão de pessoas com transtornos 

mentais graves e persistentes (BRASIL, 2007)38. Geralmente, oferecem oficinas que 

facilitam o processo de inserção na sociedade. 

As oficinas terapêuticas são destinadas a pessoas com transtornos mentais que 

apresentam alguma desvantagem na área de educação, trabalho e nas relações 

sociais, trabalhando atividades do cotidiano, a prática de esportes, entre outras. 

Algumas oficinas terapêuticas têm caráter laborativo, seja na preparação de objetos 

decorativos, corte-costura, marcenaria, artísticos, entre outras. Dessa forma, 

                                                 
38 O Ministério da Saúde passou a recomendar Centros de Convivência e Cultura a municípios com 
população superior a 200.000 habitantes. Atualmente, o país conta com cerca de 60 Centros de 
Convivência, apenas. A maioria deles está concentrada na região sudeste do país (BRASIL, 2007). 
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intervém sobre a inatividade, o ócio e o isolamento social, uma nova forma de fazer 

atividades já realizadas e de outras que ainda não foram vivenciadas pelo usuário. 

As oficinas terapêuticas, além de manter ou estimular a capacidade motora, facilitam 

a reintegração no convívio social e familiar (ABBR, 200639). 

 

2.2.5 Reabilitação Psicossocial 

 A reabilitação psicossocial é um dos recursos da atenção em saúde mental com 

base na comunidade, tendo os municípios como responsáveis por este processo e 

pela reinserção social dos usuários provenientes de internações psiquiátricas, 

incluindo, se necessária, a realização de busca ativa dos familiares (BRASIL, 2001. 

OMS, 2001). 

Conforme Saraceno (1996), reabilitação é uma técnica, mas a reabilitação 

psicossocial é uma abordagem, uma estratégia da política de saúde mental e, 

sobretudo, uma necessidade e exigência ética.  

Não se trata de converter o usuário desabilitado – aquele que apresenta carências 

ou dificuldades para desempenhar atividades socialmente exigidas, por perda de 

suas habilidades de sobrevivência decorrente da doença ou do tratamento – em 

habilitado ou capacitado e as estratégias utilizadas devem variar conforme a 

necessidade do usuário (OMS, 2001. PITTA, 1996. SARACENO, 1996). 

A reabilitação consiste no exercício da cidadania e na mudança de toda a política 

(manicomial ou não) de saúde mental e sua perspectiva, através de cada programa 

que a compõe, envolvendo a contratualidade (poder de decisão, negociações e 

escolhas) de todos os atores envolvidos (técnicos, usuários, familiares).  

Todos os espaços da vida são oportunidades de reabilitação, visto que permitem 

algum tipo de contratualidade, habilidade em efetivar trocas. Saraceno (1996) 

classifica essas oportunidades em três espaços básicos de troca entre sujeitos com 

transtornos mentais ou não: o habitat (o espaço privado, íntimo, o lar); o mercado e 

o trabalho com valor social. A reabilitação nesses cenários perpassaria a 
                                                 
39 Disponível em: <http://www.abbr.org.br/servicos/creabilitacao/unidadesdetratamento.htm>. 
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reaprendizagem, na casa, do uso do tempo e espaço, com ritmos domésticos e 

afetivos; no mercado por se configurar como um amplo campo de negociações, de 

trocas especialmente materiais, mas também afetivas e de poder. O trabalho com 

valor social está vinculado ao reconhecimento do trabalho exercido e do poder de 

contratualidade neste espaço, relacionado ao desempenho de funções por opção e 

ao salário (PITTA, 1996. SARACENO, 1996). 

Saraceno (1996) aponta como meio de efetivação da reabilitação psicossocial, os 

programas e serviços de saúde mental para facilitar a vida das pessoas com 

transtornos mentais, enfatizando as partes mais sadias e desenvolvendo as 

potencialidades de acordo com a necessidade de cada sujeito. Mas alerta que a 

mudança só ocorrerá através do real vínculo profissional-usuário, o que está 

relacionado ao investimento nessa relação, no cuidado e através da estruturação 

dos serviços, como estes se organizam, se atendem minimamente às demandas dos 

usuários e dos trabalhadores e, sobretudo, se são abertos à comunidade, utilizando 

seus recursos e desenvolvendo parcerias, ou se esses se limitam à própria 

instituição (idem). 

Esse processo deve possibilitar às pessoas com transtornos mentais a oportunidade 

de conseguir atingir seu potencial de vida com mais autonomia em sua comunidade 

(OMS, 2001). 

 

2.2.6 Outros serviços que compõem a rede: hospitais  psiquiátricos, hospitais 

gerais, ambulatórios de saúde mental e serviços de emergências psiquiátricas. 

No Brasil, a “indústria da loucura” possibilitou que as internações psiquiátricas 

chegassem ao segundo lugar das internações. Conforme Amarante (1996) a 

assistência psiquiátrica privada foi um dos principais entraves para acontecer a 

Reforma Psiquiátrica, pela cultura de dependência institucional, afinal o processo de 

desinstitucionalização foi de encontro aos interesses mercantis dos proprietários de 

clínicas psiquiátricas privadas.  
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A reestruturação da assistência hospitalar psiquiátrica é uma das diretrizes da 

Política de Saúde Mental brasileira que visa à substituição progressiva dos hospitais 

por outros serviços de base comunitária, para isso foi instituído pela Coordenação 

Nacional de Saúde Mental o Programa Anual de Reestruturação da Assistência 

Hospitalar Psiquiátrica no SUS40. Ele determina que a redução dos leitos deve 

acontecer formalmente através de uma pactuação entre o gestor local e o prestador 

(PORTAL SAÚDE, 2006). A diminuição de leitos e fechamento de hospitais 

psiquiátricos confirma e amplia um dos caminhos da desinstitucionalização em 

saúde mental, enquanto a internação e os manicômios mantêm e reproduzem a 

loucura. 

Entretanto, na saúde mental persiste uma polêmica a respeito dos momentos de 

crise, considerando que os hospitais psiquiátricos não podem deixar de compor a 

rede, mesmo havendo discordância da assistência prestada por esse tipo de 

instituição. Durante a III Conferência Nacional de Saúde Mental (em 2001) foram 

tomadas deliberações a esse respeito: criar serviços de urgências psiquiátricas, em 

que os usuários possam permanecer em observação por até 72 horas, com 

encaminhamento à unidade mais adequada do serviço extra-hospitalar; exigir41 aos 

hospitais gerais do SUS42 ou credenciados43, que disponibilizem, pelo menos, 5% 

dos seus leitos totais, para urgências e emergências psiquiátricas e que, além de 

serem utilizados os espaços próprios de um hospital geral, tenham disponíveis salas 

para trabalhos em grupo, conforme a portaria GM/MS n.224/92, e que esses leitos 

não sejam utilizados para usuários de álcool e outras drogas (BRASIL, 2001)44. 

Apesar da redução financeira de R$ 72.514,00 em 1996 para R$ 44.234 em 2004, a 

maior parte dos gastos, destinados à saúde mental no SUS, ainda é centralizada em 

hospitais psiquiátricos, cerca de 30% desses leitos estão ocupados por 20 mil 

                                                 
40 Portarias GM/MS n.º 52 e 53, de 24 de janeiro de 2004. 
41 Exigir nas três esferas de governo, Ministério da Saúde e secretarias de saúde estaduais e 
municipais, 
42 Em Pernambuco, o Hospital das Clínicas – HC/UFPE, hospital-escola, em conformidade com a 
Política Nacional de Saúde Mental. 
43 De qualquer natureza seja pública, privada/conveniada ou filantrópica. 
44 Em 2000, as AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) correspondiam a 35.051, em 2003, houve 
um avanço, passando a 39.285. Por outro lado, houve um decréscimo de AIHs pagas para 
internações psiquiátricas: em 2000 foram 688.962 e em 2004, 676.429 (BRASIL, 2005c). 
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brasileiros em condições asilares, há  cerca de 15 mil potenciais usuários do 

Programa de Volta para Casa e/ou dos SRT (BRASIL, 2005c) 

Uma crítica atual a essas instituições, além da qualidade direta da assistência é que, 

em geral, não realizam programação de alta assistida com pacientes cronificados, 

nem os direcionam à rede substitutiva dos municípios. A ênfase no serviço prestado 

é no tratamento medicamentoso, ausência de projetos terapêuticos individualizados, 

períodos longos de internação, geração de dependência e cronificação dos 

pacientes (idem). 

No ano 2002, foi instituído o Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar 

em Saúde Mental (PNASH/ Psiquiatria) que se constitui Aplicação de instrumento 

qualitativo, em que são avaliados vinte itens, envolvendo estrutura física, área de 

lazer, higiene, espaços restritivos/punitivos, quantitativo de pessoal, entre outras 

questões, de acordo com legislação específica. Além da vistoria realizada por equipe 

de supervisão municipal e estadual são realizadas entrevistas com pacientes com 

alta marcada para os próximos sete dias e com paciente sem previsão de alta, a 

respeito de como vêem o tratamento, a dinâmica hospitalar, sua relação com 

profissionais e demais usuários.  

Nessa avaliação, o hospital recebe uma pontuação que ajudará a classificar a 

qualidade da assistência prestada. A partir de 81% é considerado um bom serviço, 

recebendo incentivo financeiro pela assistência prestada. De 61 a 80% sua 

assistência é considerada suficiente. De 41 a 60%, são sugeridas adequações e no 

prazo de 90 dias é realizada nova vistoria. Abaixo de 40% a assistência é 

considerada péssima e os respectivos hospitais são encaminhados para 

descredenciamento do SUS. Esse processo, no entanto, deve ser realizado de 

forma cautelosa para não desassistir os usuários.  

O PNASH/ Psiquiatria 2003/2004 mostrou que, de 234 hospitais psiquiátricos em 

todo o país, apenas 168 foram submetidos à avaliação e desses, apenas 26 foram 

avaliados como bons. O dobro desse número (52 hospitais) foi considerado, em sua 

avaliação, insatisfatório com sugestão de readequações (abaixo de 60% de êxito 
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nas questões) (NÚCLEO ESTADUAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL/PE, 2005)45. 

Dessa forma, parece inadequado deslocar recursos públicos para manter serviços 

de saúde privados/conveniados. Os recursos destinados às AIHs de hospitais 

psiquiátricos com mal atendimento devem ser usados efetivamente para a 

reordenação da rede substitutiva, especialmente de municípios e ações que não 

possuem incentivo financeiro e que estejam, de fato, substituindo a internação. 

Atualmente, de seis hospitais psiquiátricos no território do Recife, apenas um é 

público sob gestão estadual (Hospital Ulysses Pernambucano – HUP), em processo 

de municipalização, com 160 leitos. Os outros hospitais psiquiátricos são 

privados/conveniados ao SUS sob gestão municipal, vivem e sobrevivem em função 

da rentabilidade, do lucro. As equipes de trabalho são incompletas, oferecem baixa 

remuneração aos funcionários e a política que os rege é de internação dos pacientes 

com permanência longa, já que os hospitais recebem por diária. Conforme Konder 

(1998), as leis do mercado vão dominando a sociedade inteira: todos os valores 

humanos autênticos vão sendo destruídos pelo dinheiro, tudo vira mercadoria, tudo 

pode ser comercializado, todas as coisas ganham um preço e podem ser vendidas 

ou compradas. 

Apesar dos avanços, a Reforma psiquiátrica, no âmbito nacional, ainda se configura 

como insuficiente, em 2004 dos 140 municípios brasileiros que tinham hospitais 

psiquiátricos, 116 deles não tinham SRT e 57 não tinham CAPS. 

No que se refere aos serviços de emergência e urgência psiquiátrica, a GASAM – 

Gerência de Atenção à Saúde Mental (2005) faz a distinção, compreendendo por 

emergência psiquiátrica46 ‘toda a situação que resulte desconfortante e 

desagradável para o paciente e familiares,  [na qual o paciente esteja] oferecendo 

periculosidade para si e para os demais, exigindo do médico uma intervenção 

imediata’.  

                                                 
45 Em Pernambuco o Hospital Alberto Maia, localizado no município de Camaragibe, obteve nota 
inferior a 40% no PNASH/ Psiquiatria e foi encaminhado para descredenciamento do SUS (BRASIL, 
2005c). 
46 É freqüente o uso dos termos ‘urgência’ e ‘emergência’ como sinônimos em psiquiatria. Conforme a 
GASAM (2005) nas duas situações há apresentação de sintomatologia psiquiátrica, o que difere 
basicamente é que em casos de emergência há a exigência imediata de intervenção médica e na 
urgência é apresentada a necessidade de atendimento médico, após o ‘exame’ verifica-se não haver 
necessidade de intervenção imediata. 
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As situações mais comuns de urgência e emergência psiquiátricas são: crise de 

agitação psicomotora (em geral, a indicação de tratamento encontra-se na rede 

extra-hospitalar); transtornos depressivos com risco de suicídio; crise de ansiedade 

(são consideradas urgências psiquiátricas ou emergências gerais, de forma geral 

não tendo indicação de internamento, por não haver risco de vida, as crises são 

limitadas no tempo) e transtornos mentais e do comportamento devido ao uso (e 

abuso) de substâncias psicoativas47 (os casos mais comuns são os casos da 

Síndrome de Abstinência do Álcool – SAA, em que o tratamento é 

predominantemente clínico). 

Com relação aos ambulatórios destinados aos cuidados em saúde mental, em geral, 

são de duas especialidades: psiquiatria e psicologia. Esse último tem como 

atividades mais freqüentes a psicoterapia breve, psicoterapia individual e terapias 

grupais (BEZERRA JR, 2001). Com relação aos ambulatórios de psiquiatria, 

encontra-se presente ainda a cultura da medicalização, em que os próprios usuários 

e familiares demandam dos médicos, em sua consulta, a “receita”. Nem sempre 

expõem as situações vivenciadas pelo usuário no contexto familiar e social. Por 

outro lado, o mesmo autor aponta que não se pode esperar qualidade no 

atendimento medicamentoso se as condições de trabalho são precárias, não há 

tempo suficiente para realizar as consultas, e o intervalo entre uma consulta e outra, 

do mesmo paciente, é superior ao desejado. Não permitindo acompanhamento mais 

profundo e diagnóstico de confiança, geralmente são emitidos diagnósticos iniciais 

interrogados. O médico, nos ambulatórios, em geral, “[...] não atendem, despacham. 

Não medicam, repetem receitas, dessa forma vai cronificando médico e paciente, 

que tornam-se apenas nomes sem rosto e sem história” (BEZERRA JR, 2001, 

p.148).  

Conforme a GASAM (2005), no ano de 2004, em Pernambuco eram 68 ambulatórios 

de saúde mental (entre psicologia e psiquiatria). O estado é habilitado desde 1999 a 

receber incentivo referente à contrapartida federal do Programa de Medicamentos 

                                                 
47 Em Pernambuco, o Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação do Alcoolismo (CPTRA) é 
referência em tratamento do uso e abuso de álcool. 
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Essenciais, que é composto por doze itens, os remédios mais comuns48 na saúde 

mental. Vale ressaltar que, conforme pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde 

(2005c), os valores de repasse, para compra de medicação, permanecem 

inalterados desde o início do programa. Quanto aos medicamentos alternativos ou 

de alto custo são viabilizados com critérios bastante específicos e por usuário, 

através do Programa de Medicamentos Excepcionais, ou através da compra, pelo 

município, pelo próprio usuário ou família. 

 

2.2.7 Programa social destinado à reinserção social  das pessoas com 

transtornos mentais: Programa de Volta para Casa – PVC. 

Durante o ano de 2002, nos municípios do Rio de Janeiro e Recife foram aprovadas 

leis municipais que garantiam à pessoa com transtorno mental egressa de 

internação psiquiátrica com mais de um ano de internação ininterrupta, um auxílio de 

reabilitação psicossocial49. Posteriormente, com base nessas leis, o Governo 

Federal aprovou a lei nacional50 de teor semelhante, com o programa intitulado De 

Volta para Casa. 

Para que os munícipes sejam beneficiados, o município deve ter homologada sua 

habilitação de adesão ao programa. O benefício nacional tem valor fixado em R$ 

240,00 (duzentos e quarenta reais)51 e deve ser pago diretamente ao beneficiário ou 

seu representante legal (decidido pelo poder judiciário), caso o usuário seja 

considerado incapacitado de exercer seus direitos civis. Mas para tal, o usuário deve 

estar de alta hospitalar em convívio social, esteja ele residindo junto a sua família, 

em Serviços Residenciais Terapêuticos ou em famílias substitutas, assim como estar 

em acompanhamento extra-hospitalar na rede pública municipal. Essa é a principal 

contrapartida do gestor no cuidado com esses usuários: oferecer uma rede extra-

hospitalar que cuide de suas necessidades, de forma que não seja necessário 
                                                 
48 A saber: Amitripitilina, biperideno, carbamazepina, carbonato de lítio, clonazepan, clorpromazina, 
diazepan, fenobarbital, haloperidol, fluoxetina, flufenazina depot (injetável), prometazina (GASAM, 
2005) 
49 Em Recife, trata-se da lei Municipal n.º 16.782/02, que institui o Programa de Volta à Família de 
Origem. 
50 Lei n.º10.708, de 31 de julho de 2003 
51 A grande diferença é que a lei municipal de Recife, anterior a esta, propunha uma bolsa de um 
salário mínimo e meio, reajustado conforme alterações no salário mínimo nacional (RECIFE, 2002a) 
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recorrer ao hospital psiquiátrico, pois este beneficio pode ser cancelado se o usuário 

for internado por 30 dias consecutivos. Após um ano, o benefício pode ser renovado, 

mediante solicitação que justifique a renovação, por parte da equipe que acompanha 

o usuário, dois meses antes do término do benefício vigente; a avaliação de 

renovação é realizada por equipe do Ministério da Saúde (BRASIL, 2003a e b). 

 

2.2.8 Economia solidária: cooperativas sociais, tra balho e geração de renda 

As propostas da Coordenação Nacional de Saúde Mental no que concerne ao 

trabalho com geração de renda, envolvem a possibilidade de se criar centros de 

capacitação profissional para pessoas com transtornos mentais ou formalizar 

convênios com instituições de qualificação profissional (SESI, SESC, SENAI, 

SENAC, entre outras), assim como incentivar empresas que promovam a reinserção 

social da pessoa com transtorno mental via trabalho remunerado, com os direitos 

trabalhistas assegurados; ou que os CAPS promovam oficinas de produção 

sistemática a fim de profissionalizar o trabalho dos usuários, e que essas ações 

sejam entendidas como integrantes do cuidado em saúde mental52.  

Ao mesmo tempo em que se investe no trabalho com garantia de direitos 

trabalhistas, estimula-se a iniciativa do trabalho informal que gere renda para a 

pessoa com transtorno mental, como uma forma de ter seu trabalho reconhecido e 

poder de consumo no mercado. 

Conforme Singer, P53 (2005), a ‘Economia Solidária é produto da crise na qual 

estamos inseridos desde a década anterior e a resposta organizada à exclusão e ao 

mercado’, que nasce de uma mesma matriz que o movimento antimanicomial com a 

finalidade de lutar contra a exclusão social e econômica, em uma sociedade “que 

                                                 
52 A concepção de trabalho como recurso terapêutico para as pessoas com transtornos mentais é 
muito antiga. A atividade laborativa era vista como meio de readaptação/ reintegração do sujeito ao 
meio social e, de alguma forma, poderia ser considerado ‘cidadão’, já que no Brasil a cidadania era 
regulada pelo trabalho (SANTOS, W., 1987). Pelo menos desde a década de 1970, no Brasil, existe a 
prática do trabalho assistido nos hospitais psiquiátricos como técnica de reabilitação e, anteriormente, 
as colônias terapêuticas, no início do século XIX, “introduziram o trabalho como meio e fim do 
tratamento”  (ROSA, 2003:90). 
53 Paul Singer, Secretário Nacional de Economia Solidária/ Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
referência no Brasil a respeito dessa temática, participou da oficina de Saúde Mental e Economia 
Solidária, em 2005. 
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fabrica pobres e loucos de modo casual e inconsciente” (SINGER, P., 2005, p.11). 

Para este autor, a lógica da economia solidária é de inclusão social com direito 

efetivo ao trabalho, mas não no capitalismo, gerador de desigualdade e da exclusão 

social, mas através, por exemplo, das Cooperativas Sociais54.  

Singer, P. (2005) aponta que a economia solidária nasce de uma proposta aberta. 

Entende que a cooperativa está para todos, para quem precise, vai além da 

produção e da troca, tem em sua ideologia que se a economia solidária através de 

associações ou cooperativas se efetiva, o retorno a quem delas participa é além do 

monetário, é de se reconhecer na vida, de se perceber parte desse processo. 

A legislação das cooperativas sociais55 traz alguns problemas: as pessoas que não 

possuem transtornos mentais não podem ser incluídas como membros da 

cooperativa, apenas podem participar como voluntárias e não como cooperadas; os 

encargos tributários são os mesmos das cooperativas convencionais e os usuários 

que recebem benefício ou são aposentados não podem ser cooperados porque 

podem perder direito ao benefício56. 

Para Singer, P. (2005), as cooperativas, a partir da proposta aberta, não devem se 

restringir, nem devem ser específicas de pessoas com transtornos mentais, ou de 

pessoas com deficiência física, mas unificadas, porque quando as deficiências são 

variadas, elas se complementam e ampliam o campo de manifestação. Dessa forma, 

as cooperativas sociais estariam formadas por grupos de diferentes produções. 

A seguir trataremos sobre o caminho da desinstitucionalização percorrido pela 

cidade do Recife na implementação da Reforma Psiquiátrica. Entendendo a 

mudança de paradigma como um processo conflituoso entre classes, ou frações 

destas, em defesa de diferentes interesses que, por vezes, são antagônicos. 

                                                 
54Uma cooperativa é uma associação de pessoas que têm os mesmos direitos sobre a atividade 
coletiva. 
55 Lei Federal n.º 9.867/99 
56 No país há experiências bem sucedidas de cooperativas sociais em saúde mental, por exemplo, 
Campinas, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Juiz de Fora, Belo Horizonte. Geralmente, essa 
iniciativa ocorre quando os serviços de saúde mental possuem núcleos de oficinas e trabalhos. 
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Capítulo 3 

A Reforma Psiquiátrica na cidade do Recife, na pers pectiva da 

desinstitucionalização 

 

 

 

 

 

 

“Institucionalização é um complexo de danos derivados de uma 

longa permanência coagida num hospital psiquiátrico, oprimido 

pelos limites impostos pela doença, determinando no sujeito a perda 

de interesse, induzindo-o a um vazio emocional, pela reclusão 

institucional”. 

 

Basaglia apud Amarante, 1996 
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3.1  Plano de Pesquisa 

O objetivo deste trabalho não foi analisar os impactos da Reforma Psiquiátrica na 

vida das pessoas, nem a qualidade dos serviços ofertados. Mas, mostrar como 

ocorreu o processo de desinstitucionalização em saúde mental na cidade do Recife, 

partindo do ano de 2001, com uma nova gestão municipal. Interessou-nos também 

identificar a lógica que determinou o novo modelo de atenção em saúde mental em 

Recife. Nesse sentido, nos questionamos no que se refere à cidade do Recife, sobre 

quais os caminhos percorridos a fim de implementar a Reforma Psiquiátrica e qual a 

dinâmica da desinstitucionalização em saúde mental, visto que até o final da década 

de 1990, no que se refere às propostas da Reforma Psiquiátrica, a cidade 

desenvolveu ações iniciais. A partir de então, poder identificar qual a forma de 

desinstitucionalização ocorrida na cidade do Recife: desospitalização, 

desassistência, ou desconstrução. 

Dessa forma, tentamos entender historicamente, em capítulos anteriores, como a 

institucionalização foi determinada numa sociedade classista e como surgiu a idéia 

de desinstitucionalização em saúde mental. Trabalhamos esse novo conceito e os 

dispositivos para tratamento extra-hospitalar no Brasil. 

Para mostrar a implementação do processo de desinstitucionalização na cidade do 

Recife, na gestão 2001-2004 e 2005/2007, realizamos pesquisa documental, com a 

finalidade da “descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além 

das aparências do que está sendo comunicado”, nos documentos disponibilizados 

(MINAYO, 2003, p.74). 

Conforme Spink (1999, p. 136):  

Os documentos de domínio público são produtos sociais tornados públicos. 
Eticamente estão abertos para análise por pertencerem ao espaço público, 
por terem sido tornados públicos de uma forma que permite a 
responsabilização. Podem refletir as transformações lentas em posições e 
posturas institucionais assumidas pelos aparelhos simbólicos que 
permeiam o dia-a-dia ou no âmbito das redes sociais, pelos agrupamentos 
e coletivos que dão forma ao informal, refletindo o ir e vir de versões 
circulantes assumidas ou advogadas. 

Na análise foi observada a conjuntura sócio-econômica e política para a 

implementação da política de saúde mental em Recife, através de documentos 
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oficiais fornecidos pela Coordenação Municipal de Saúde Mental e do Conselho 

Municipal de Saúde da cidade do Recife– CMS/Recife, representando o Estado e a 

Sociedade Civil. 

Na perspectiva liberal, o Estado representa o poder público e é mascarado como 

instância neutra, para manutenção da ordem através das leis, como se ele 

representasse a vontade geral e o bem comum, não é identificado como um 

instrumento de uma força social, mas como árbitro dos conflitos sociais (CORREIA, 

2005. FALEIROS, 1992). Assim, o papel do Estado seria reduzido, devendo garantir 

as condições para o livre mercado57, encarregando-se dos serviços que o mercado 

não se interessasse.  

Segundo Faleiros (1992): 

O Estado combina os mecanismos de assistência, de paternalismo, de 
repressão, com as prestações de serviços de forma desigual, oferecendo 
ao cidadão, não a igualdade de direitos sociais, mas sim formas desiguais 
aos benefícios que administra (p. 261). 

O Estado, visto como garantidor do direito de propriedade privada, reduz a cidadania 

aos direitos dos proprietários privados. Portanto, nessa perspectiva, as políticas 

sociais apresentam-se como mecanismos contraditórios, estratégias de dominação, 

resultado de uma relação social, política, ideológica e econômica, em que controlam 

conflitos, ao mesmo tempo suscitam a luta pela garantia de direitos (FALEIROS, 

1992). 

Os conflitos são mediados por organizações e forças sociais. Porém, as classes 

subalternas não dispõem de meios econômicos nem políticos para impor seus 

interesses, mas a política não é monopólio das classes dominantes. Quando a 

Sociedade Civil se organiza, ganha peso político, tornando-se capaz de ameaçar a 

ordem estabelecida (CORREIA, 2005. FALEIROS, 1992). 

Para Gramsci, o Estado expressa as relações de forças, configurando-se como uma 

arena de confronto entre as classes e os diferentes projetos societários, dos 

dominantes frente aos subalternos. O Estado é considerado como um todo em que a 

classe dirigente justifica e mantém seu domínio e consegue o consenso dos 

                                                 
57 Nesse caso, o mercado seria o regulador das atividades e das relações inter sociais. 
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governados para isso58. Para que esse consentimento aconteça o Estado incorpora 

demandas das classes subalternas, sendo também no espaço do Estado em que se 

encontra a Sociedade Civil (CORREIA, 2005. FALEIROS, 1992).  

Da mesma forma que o Estado, a Sociedade Civil é caracterizada pela disputa dos 

projetos e interesses de classes diferentes em busca de hegemonia, podendo se 

constituir também a hegemonia das classes subalternizadas, o que ocorrerá a partir 

da iniciativa política e da organização das massas. Nesse sentido, Correia (2005) 

aponta o controle social como forma das classes subalternas alterarem a correlação 

de forças para construir sua hegemonia e estabelecerem algum controle com 

relação às ações do Estado59.  

Elegemos, portanto, o CMS, por ser um espaço de controle social que, conforme o 

SESPA (2007)60, pode ser caracterizado pela: 

[...] participação da sociedade no acompanhamento e verificação das 
ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os 
objetivos, processos e resultados. Quando se fala em Controle Social no 
SUS, se está falando, fundamentalmente, no papel dos Conselhos de 
Saúde. Isto porque é neles que se dá a participação da comunidade na 
fiscalização e na condução das políticas de saúde, garantida a partir da Lei 
N.° 8.142, de 28/12/1990, que instituiu os Conselho s e as Conferências de 
Saúde como instância de controle social do SUS nas três esferas de 
governo - nacional, municipal e estadual. 

Os conselhos de saúde são órgãos colegiados de caráter permanente e deliberativo, 

compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de 

saúde e usuários, de forma paritária61 (CAMPOS, 1992). O CMS/Recife foi fundado 

em agosto de 1993, atualmente é composto por 48 membros, incluindo titulares e 

suplentes, sendo 12 gestores, 12 trabalhadores e 24 usuários62. 

Consultamos as atas do CMS/Recife do período de janeiro/2001 a agosto/2007. 

Foram disponibilizadas aproximadamente 140 atas de reuniões ordinárias e 

                                                 
58 Conforme Correia (2005), essa divisão entre governantes e governados também se configura como 
uma relação de classes. 
59 As lutas de classes em busca da hegemonia não se referem à contraposição entre Estado e 
Sociedade Civil, mas estão relacionadas aos setores que representam e defendem os interesses das 
classes separadamente (CORREIA, 2005).  
60 Disponível em: <www.sespa.pa.gov.br/Sus/Sus/sus_controlesocial.htm>. 
61 A composição paritária refere-se a cinquenta por cento de participantes representantes dos 
usuários e cinquenta por cento representantes dos demais segmentos (gestores públicos, 
trabalhadores da área, prestadores de serviços privados e não-governamentais, dentre outros). 
62 O Regimento Interno do CMS/Recife foi publicado no Diário Oficial de 12/05/2007. 
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extraordinárias. Destas, selecionamos as que tratam da saúde mental, totalizando 

44 atas. As atas foram consultadas através de computador. Algumas atas não 

estavam em sua versão definitiva, uma vez que as transcrições das reuniões do 

CMS/Recife devem ser aprovadas nas reuniões subseqüentes e, somente após a 

aprovação e assinatura dos conselheiros, tornam-se definitivas.  

A Coordenação Municipal de Saúde Mental é a instância responsável pela 

implementação da política de saúde mental. Através desta Coordenação acessamos 

os seguintes documentos: Plano Municipal de Saúde Mental (1999), Relatório de 

Gestão da Saúde 2001 – 2004; Relatório de Saúde Mental 2001 – 2004 e 2005 – 

2006; Relatório Final das Conferências Municipais de Saúde 2001 e 2005; Plano 

Municipal de Saúde 2002 – 2005 e 2006 – 2009. A fim de complementar ou 

esclarecer algumas questões, quando a dinâmica do processo não foi revelada nos 

documentos, mantivemos contato com sujeitos da gestão. . 

De posse das informações fornecidas realizamos análise dos documentos a respeito 

da atenção em saúde mental em Recife, como essa se apresentou no período de 

1990 a 2000; como ocorreu o redirecionamento da atenção à saúde mental e 

implementação da nova política, a partir de uma nova gestão municipal; as 

propostas que surgiram e a conduta da gestão municipal e do CMS/ Recife diante do 

novo modelo de atenção à saúde mental, no período de 2001 a 2004; observamos, 

ainda, como se deu a manutenção da política de saúde mental recém-implementada 

com base nos princípios do SUS, da Reforma Psiquiátrica e da garantia de direitos 

às pessoas com transtornos mentais (2005 – 2007). 

 

3.2 O cenário recifense  

A cidade do Recife está subdividida em 94 bairros agrupados em seis Regiões 

Político-Administrativas (RPA), conforme semelhança territorial, cada uma dessas foi 

subdividida em três microrregiões. A secretaria de saúde utiliza a mesma divisão das 

RPAs para definir os Distritos Sanitários (DS), assim, cada uma delas corresponde a 

um DS.  
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A população residente em Recife é estimada pelo IBGE (2007) em 1.533.580 

pessoas63, em que, de acordo com o Plano Municipal de Saúde (RECIFE, 2006a), 

aproximadamente 33% dos domicílios possui renda inferior a um salário mínimo ou 

não possuem renda, enquanto pouco mais de 6% possui renda superior a 20 

salários mínimos. Em 70% dos casos, os chefes de domicílio em Recife tem renda 

de até 5 salários mínimos. 

Conforme Integração (2007), em pesquisa sobre condições de vida e 

desenvolvimento humano64 realizada em doze capitais brasileiras com mais de 1 

milhão de habitantes, Recife ficou em última colocação na classificação do Índice de 

Condições de Vida (ICV) e em penúltimo lugar quanto ao Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). O avanço do IDH Municipal (IDH-M) de Recife entre 1991 e 2000 foi 

um dos mais baixos do estado de Pernambuco (PNUD, 200765), porém diminuíram 

as desigualdades entre as áreas mais desenvolvidas e menos desenvolvidas da 

cidade, devido ao maior avanço nas áreas com menor IDH-M. Das capitais 

brasileiras, Recife foi a que teve menor crescimento populacional na última década, 

em contrapartida, é a que possui menor esperança de vida ao nascer (RECIFE, 

200766). 

No que se refere à saúde, as endemias com maior proeminência na cidade são a 

tuberculose, a hanseníase, a dengue, as infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

e doenças transmissíveis pela água. Com relação a outros agravos relevantes, 

configurando-se como um grande problema de saúde pública, estão em destaque: a 

diabetes, a hipertensão arterial, os transtornos mentais e o uso e abuso de álcool, 

fumo e outras drogas (RECIFE, 2006a). Conforme Desviat (2002, p.146), “a 

prevalência global dos distúrbios mentais na população brasileira está estimada em 

20%”, que variam entre 34% e 19% nos estados do país. 

 

                                                 
63 População estimada em 01/04/2007. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php. 
64 A pesquisa foi realizada, entre 1995 e 1999, por um órgão pertencente a ONU, o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Disponível em: 
http://integracao.fgvsp.br/BancoPesquisa/pesquisas_n1_2001.htm. 
65 Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=1669&lay=pde>. 
66 Disponível em: 
www.recife.pe.gov.br/.../doc/releases/Desigualdade%20no%20desenvolvimento%20cai%20entre%20
bairros.pdf - 
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3.3 As iniciativas em saúde mental entre as décadas  de 1990 e 2000, no estado 

de Pernambuco – com destaque a gestão municipal do Recife  

A década de 1990, no que tange à saúde mental, foi marcada pela ampliação das 

iniciativas surgidas no final da década de 1980, além da garantia legal dos serviços. 

Em 1992, foi sancionada a Portaria Ministerial n.º 224, que estabeleceu diretrizes e 

normas para o funcionamento de serviços em saúde mental (hospitalar e extra-

hospitalar), conforme os princípios norteadores do SUS.  

Ainda em 1994, foi aprovada a Lei Estadual n.º 11.064, do então deputado estadual, 

o psiquiatra, Humberto Costa. Essa lei propunha a diminuição progressiva dos leitos 

de hospitais psiquiátricos, em contrapartida à implementação de uma rede de 

serviços extra-hospitalares, substitutivos, de saúde mental, assim como a criação de 

leitos psiquiátricos em hospitais gerais. A referida lei seguia os mesmos princípios do 

Projeto de Lei n.º 3.567, encaminhado ao Congresso Federal em 1989, que somente 

foi aprovado em 2001. 

Em Pernambuco, foram inaugurados vários serviços alternativos à internação 

psiquiátrica, seguindo os princípios do Movimento pela Reforma Psiquiátrica.  Em 

1990 foi criado o CPTRA, em 1993 foram inaugurados: o hospital-dia Espaço Azul, 

no Hospital Ulysses Pernambucano67, posteriormente transformado em CAPS, sob 

gestão estadual e desde 2004 sob gestão municipal; o Centro Especializado Médico 

Psicopedagógico Infantil (CEMPI) e o Núcleo de Atendimento Psicossocial ao 

Adolescente (NIAPSA), no Hospital Geral Otávio de Freitas – HGOF, especializado 

em tratamento de transtorno mental na infância, em regime extra-hospitalar. Em 

1994, no mesmo hospital, HGOF, foi criado o hospital-dia Espaço Livremente, e na 

Policlínica Albert Sabin (DS III), a oficina terapêutica, assim como, em 1995, foi 

criada a oficina terapêutica da Policlínica Lessa de Andrade, no DS IV.  

                                                 
67 No momento de conclusão desse trabalho, o HUP estava sofrendo tentativa de venda do seu 
patrimônio, pela Santa Casa de Misericórdia à iniciativa privada, com pretensão de destombamento 
do prédio e de seu terreno de, aproximadamente, 80 mil m2. Vale ressaltar que durante os anos de 
1992 e 2004, o HUP passou por semelhante situação. A luta do grupo Amigos da Tamarineira não é 
pela manutenção do manicômio, mas pela preservação da área verde, por um bem público, tombado 
e considerado patrimônio histórico, urbanístico e cultural do Recife. Além de ser um serviço de 
emergência psiquiátrica, atende a 160 usuários internos, possui um Centro de Atividades 
Terapêuticas (CAT), oferece curso de informática para a comunidade, e tem em seu espaço físico um 
hospital infantil e um CAPS de álcool e outras drogas (AMIGOS DA TAMARINEIRA, 2007. Disponível 
em: <http://amigosdatamarineira.blogspot.com/2007_08_01_archive.html>).  
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Na segunda metade da década de 1990, no estado de Pernambuco, outros serviços 

extra-hospitalares de saúde mental foram criados sob gestão municipal, 

especialmente, concentrados na Região Metropolitana do Recife.  Em 1996, foi 

inaugurado o CAPS municipal de Olinda, o Núcleo de Atenção Psicossocial Espaço 

Nise da Silveira. Em 1997, o município de Camaragibe iniciou as atividades do 

Centro de Atenção Psicossocial Casa de Primavera, com o diferencial de trabalhar 

junto à atenção básica, com os Programas de Agente Comunitário de Saúde e de 

Saúde da Família – PACS/PSF. Em 1998, foi inaugurado o Centro de Atenção 

Psicossocial Estação Cidadania, no Cabo de Santo Agostinho. 

Desde 1993, o município do Recife aderiu à municipalização da atenção básica e à 

gestão semiplena do sistema de saúde conforme o eixo da NOB/9368. Ao final da 

gestão do prefeito Jarbas de Andrade Vasconcelos (1993 – 1996)69 foi inaugurado o 

primeiro CAPS municipal sob gestão do Recife, o CAPS Galdino Loreto, localizado 

no bairro de Afogados, distrito sanitário V, além desse serviço, desde o início da 

década de 1990 o município tem o NAPPE – Núcleo de atenção Psicossocial de 

Pernambuco, um CAPS privado conveniado a rede assistencial do SUS/Recife. 

Neste mesmo ano, de acordo com o Plano Municipal de Saúde Mental (Recife, 

1999), contabilizou-se uma redução de 34,9% dos leitos psiquiátricos com relação a 

1992, passando de 6000 leitos para 3949, no estado de Pernambuco. Essas foram 

as primeiras ações de maior visibilidade no que concerne à desinstitucionalização da 

saúde mental em Recife. 

O governo municipal posterior (1997 a 2000), sob gestão do prefeito Roberto 

Magalhães eleito pelo Partido da Frente Liberal (PFL)70, habilitou-se para a gestão 

plena do sistema municipal de saúde, em 1998, de acordo com a NOB/9671. Ainda 

                                                 
68 A gestão semiplena do sistema de saúde, pela NOB/93, era a situação mais avançada de gestão 
municipal, com descentralização da gestão financeira, através da transferência direta e automática 
dos recursos federais, para que o município gerenciasse, reordenando o modelo assistencial 
(BRASIL, 2007. Disponível em:  <http://www.datasus.gov.br/cns/temas/NOB96/nob-info.html>). 
69 Jarbas de Andrade Vasconcelos foi prefeito da cidade do Recife nas gestões de 1986 a 1988 e 
1993 a 1996, foi governador do estado de Pernambuco na gestão 2003 a 2006, pelo Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com visão política de centro.  
70 PFL é um partido de ideologia liberal, sendo remodelado para o atual partido Democratas (DEM), 
surgido no início do corrente ano. O Secretário de Saúde, nesse período, foi Eduardo Barros 
Nogueira. 
71 Conforme Planalto (2007), a NOB-96 teve por finalidade promover e consolidar o pleno exercício, 
pelo Poder Público Municipal, da função de gestor da atenção à saúde de seus munícipes, 
assumindo a responsabilização pela Gestão Plena da Atenção Básica e, em muitos casos, a do 
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em 1998, no que se refere às internações hospitalares, as psiquiátricas ocupavam o 

segundo lugar, chegando a 17.423 AIHs. Dessas, aproximadamente 40% tratavam-

se de internações de longa permanência, em geral, pessoas portadoras de psicoses 

e deficiências mentais graves (RECIFE, 1999). Nesse quadriênio, embora tenha sido 

proposto no Plano de Atenção à Saúde Mental (1999)72, não houve implantação de 

serviços nessa área. 

Em 1999, dos dezenove hospitais sob gestão de Recife, dez eram conveniados ao 

SUS/Recife, dos quais, sete eram psiquiátricos, chegando a representar 36,8% dos 

hospitais. Porém o número de leitos não seguia a mesma proporção, eles chegavam 

a 1.463, ou seja, quase 60% do total de leitos ofertados. 

Ao final da gestão, em 2000, houve eleição municipal, considerada como uma das 

mais importantes do Recife e da história política de Pernambuco, em que um 

trabalhador (metalúrgico), representante do Partido dos Trabalhadores (PT), venceu 

o então prefeito, um candidato de aliança política forte e tradicional, que tentava se 

reeleger, com apoio do Governo Federal, do governador em exercício e coligado a 

treze partidos políticos, entre os quais, aqueles que sempre estiveram no poder até 

então, em Recife. 

Conforme Chauí (2001), a classe economicamente dominante das sociedades 

sempre mantiveram o domínio, de forma legal e jurídica, através do poder político, 

para manipular os recursos e o poder. Porém, a política, como aponta Faleiros 

(1992), não é privilégio, nem monopólio dessas classes. Quando as classes 

subalternas se organizam para competir, conseguem conquistar cargos de direção e 

alterar a ordem estabelecida. 

Dessa forma, tendo vencido as eleições municipais, este prefeito, poderia lutar para 

legitimação dos interesses da classe menos favorecida até então. 

                                                                                                                                                         
próprio Sistema Municipal de Saúde, com a respectiva redefinição das responsabilidades dos 
estados, do Distrito Federal e da União (Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/97MENS3D.HTM>).  
72 O Plano de Atenção à Saúde Mental foi elaborado por equipe técnica especializada na área e 
propunha, dentre outras ações municipais: a ampliação de oficinas terapêuticas, e manutenção das 
duas já existentes; a implementação de dois lares abrigados (SRT); maior atenção em saúde mental 
aos distritos sanitários mais populosos, o II e o VI(RECIFE, 1999). 
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Até o ano de 2001, de acordo com o relatório de gestão 2001-2004, Recife era 

conhecido pelo parque hospitalar psiquiátrico que possuía, tinha sob gestão 

municipal apenas um CAPS público e um CAPS conveniado ao SUS (o NAPPE), e 

sete hospitais psiquiátricos privados conveniados ao SUS, sob responsabilidade do 

município, totalizando um mil, quatrocentos e sessenta e três leitos psiquiátricos73, 

predominando o tratamento asilar à pessoa com transtorno mental. Da mesma 

forma, no estado, a rede extra-hospitalar ainda era bastante pontual e, praticamente, 

o único dispositivo ofertado, na rede, para tratamento de transtorno mental era o 

CAPS. 

 

3.4 A implementação da política de atenção à saúde mental em Recife, 2001 – 

2004 

O novo prefeito nomeou, para compor a secretaria municipal de saúde, pessoas 

ligadas aos movimentos pela Reforma Sanitária e pela Reforma Psiquiátrica. A 

Coordenação Municipal de Saúde Mental manteve-se pelos quatro anos, 

representada pela psicóloga Marcela Lucena, mas o Secretário de Saúde foi 

alterado. Iniciou a gestão com Humberto Costa, autor da mencionada lei estadual 

pela Reforma Psiquiátrica, que deixou a Secretaria Municipal de Saúde SMS/Recife 

para assumir o Ministério da Saúde; na seqüência quem assumiu foi Antônio 

Mendes e, ao final da gestão, Gustavo Couto. 

A primeira ação da nova gestão de saúde mental foi discutir internamente, traçar a 

política e redirecionar o modelo de assistência à saúde mental, conforme preconiza 

a Reforma Psiquiátrica, sob a lei estadual n.º 11.064/94, e os princípios do SUS. No 

segundo mês da gestão (fevereiro/01), foram convocados, para uma plenária, os 

diversos segmentos sociais interessados na discussão da atenção à saúde mental 

(sociedade, familiares, usuários, trabalhadores de saúde e saúde mental), para 

apresentação da política e das propostas (RECIFE, 2004a). Essas ações 

significaram um indicativo de mudança na lógica da gestão participativa. 

                                                 
73 Sem contar os leitos em Recife, sob gestão estadual: a ala de psiquiatria do Hospital Geral Otávio 
de Freitas e do Hospital das Clínicas (HC), e o Hospital Ulysses Pernambucano, estando, este último 
desde 2004, em processo de municipalização. 
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Enquanto o município organizava sua política com base na reforma psiquiátrica, em 

abril do mesmo ano, foi aprovada a lei federal n.º 10.216, que dispõe sobre os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial de saúde mental. Essa lei foi substitutiva ao Projeto de Lei apresentado 

ao Congresso Nacional desde 1989. Conforme Jefferson apud Boschetti (2006): 

Os projetos de lei tramitam rapidamente quando a sociedade faz pressão 
ou quando o governo deseja. É curioso como o Congresso reage a estas 
pressões. Quando a sociedade se mobiliza por alguma coisa, o legislativo 
responde rapidamente, e quando o governo pressiona, o legislativo 
responde rapidamente também. Os projetos que não são do interesse do 
governo ou que não têm uma pressão mais intensa da sociedade são 
relegados a segundo plano (p.251). 

Quando a legislação nacional entrou em vigor, havia expectativa de fortalecimento 

para a execução do plano de atenção em saúde mental já elaborado e em processo 

de implantação74. 

Dois eventos importantes estavam marcados para acontecer em 2001. No âmbito 

local, seria a V Conferência Municipal de Saúde, como uma oportunidade de discutir 

a saúde mental no município e garantir propostas para essa política. Nacionalmente 

falando, foi convocada a III Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM), prevista 

para acontecer no mês de dezembro em Brasília.  

A V Conferência Municipal de Saúde, ocorreu de 28/09 a 01/10/2001, tendo como 

tema central: “Construindo um Recife Saudável: Descentralização, Controle Social e 

Integralidade como Caminhos”. Durante essa conferência, foram deliberadas, no seu 

relatório final, vinte e cinco propostas referentes à saúde mental, incluindo os 

hospitais psiquiátricos, os serviços substitutivos, a temática de álcool e outras 

drogas, medicação, entre outras. As propostas foram contempladas no Plano 

Municipal de Saúde (RECIFE, 2002b), dentre elas: 

• Implementar ações de saúde mental e criar equipes especializadas de 

retaguarda de saúde mental para o PSF; 

• Reconstruir medidas de controle e avaliação das internações no sistema 

hospitalar; 

                                                 
74 Conforme Faleiros (1992), a legislação é fato histórico relacionado ao mesmo tempo com o 
desenvolvimento das forças sociais, com a forma de estado e com a conjuntura. 
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• Promover reabilitação assistida (residências terapêuticas, projeto de Volta 

para a Família de Origem e reabilitação produtiva) 

• Implementação de oficinas comunitárias para os portadores de sofrimento 

psíquico; 

• Descentralizar urgências e emergências em saúde mental (municipalização); 

• Implantar serviços especializados (NAPS) substitutivos à internação 

psiquiátrica; 

A partir de 2002, ocorreram modificações mais efetivas, foram inaugurados três 

CAPS públicos sob gestão de Recife75. Em janeiro foi inaugurado o CAPS Espaço 

Vida, no distrito sanitário IV, bairro da Iputinga; em março foi inaugurado o CAPS 

José Carlos Souto, no distrito sanitário II, bairro do Torreão; em dezembro foi 

inaugurado o CAPS Esperança, no distrito sanitário III, em Casa Amarela. Além 

desses, o Recife deu início a gestão de outro tipo de serviço, inaugurando duas 

residências terapêuticas, nos distritos II e IV. 

Foram inaugurados cinco serviços em um ano, além da atuação na atenção básica, 

através da elaboração e distribuição de uma apostila, com orientações básicas de 

saúde mental durante a realização de duas capacitações sobre saúde mental e uso 

racional de psicofármacos, destinadas a médicos e enfermeiros. Também ocorreram 

duas oficinas com representantes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

médicos e enfermeiros. 

A atenção à saúde mental foi se reestruturando, aos poucos em Recife, entre o 

interesse público e o privado, o que se evidenciou nos espaços de discussão, 

especialmente o CMS, em que estão presentes interesses divergentes.  

Ainda em 2002, a cidade do Recife iniciou o Projeto Rehabitar. Este projeto 

subdivide-se em duas linhas de ação: Residências Terapêuticas e De Volta a 

Família de Origem – DVFO. Ambos destinam-se a atender pessoas com mais de um 

ano de internação ininterrupto. O primeiro refere-se a casas na comunidade, sob 

atenção do CAPS mais próximo, e visa atender aos usuários que têm alguma 

autonomia e que perderam o vínculo familiar, ou aos que estes vínculos  encontram-

                                                 
75 Os CAPS, logo após sua inauguração, configuraram-se como campo de estágio curricular do curso 
de Serviço Social, incluindo, posteriormente, os graduandos de Psicologia e de Terapia Ocupacional. 
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se muito fragilizados. Esse programa acontece conforme os parâmetros nacionais 

da portaria GM/MS n.º 106/2000. O segundo destina-se aos usuários que têm 

condições de realizar seu tratamento em serviços extra-hospitalares e que mantêm 

vínculos familiares. Retornando à família ou indo à Residência Terapêutica, o 

usuário é contemplado com uma bolsa auxílio-rehabilitação. No que concerne a esse 

programa, o município possui uma legislação própria, aprovada nesse mesmo ano, 

com o valor fixado em um salário mínimo e meio para usuários que retornem à 

família; enquanto a legislação federal, aprovada um ano depois, possui valor fixo em 

R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais, valor do salário mínimo da época), esse valor 

não sofre reajuste. Desde o início do Programa, a PCR disponibilizou apenas três 

bolsas municipais, sendo os demais beneficiários de Recife pela bolsa federal, 

portanto, seguindo a lógica de minimização de custos. 

O Plano Municipal de Saúde 2002 – 2005 teve como uma de suas metas: “Realizar 

contratos emergenciais e concursos públicos com base nas necessidades, 

garantindo especialidades (neurologista, psiquiatra, urologista, psicólogo, 

hematologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, cardiologista) 

nas policlínicas e serviços de referência” (RECIFE, 2002b). 

No que tange à saúde mental, com a implantação dos novos CAPS (2002), foram 

realizadas contratações imediatas, por dois anos, mas alguns trabalhadores já eram 

servidores da prefeitura. A seleção dos profissionais, conforme a Coordenadora de 

Saúde Mental da época, foi através de análise de currículo, levando em 

consideração a formação e a experiência profissional na área de saúde mental. Em 

setembro de 2003, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)76 realizou concurso 

público, contendo prova objetiva de conhecimento em língua portuguesa, legislação 

do SUS e específica, por formação profissional, além de prova de títulos, não sendo 

exigida que a titulação de especialista, mestre ou doutor, fosse na área a que o 

candidato se propôs. 

                                                 
76 Em 2003, a PCR foi premiada, pelo Ministério da Saúde, com uma placa de bronze, pela 
implantação de “um modelo de atenção em saúde mental centrado nos direitos de cidadania e na 
inclusão social das pessoas com transtornos mentais” (RECIFE, 2004c, p.38. ATA DA 115ª RO DO 
CMS/ Recife). 
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Os primeiros colocados no concurso público realizado em 2003 foram convocados 

para iniciar em 2004, sendo lotados em CAPS, tanto de transtorno mental, quanto de 

álcool e outras drogas. A maioria deles não pode optar, muitos não tinham afinidade, 

nem perfil para trabalhar em saúde mental. Não houve capacitação, nem 

treinamento. Houve apenas, um mês de repasse da dinâmica do serviço dos 

técnicos anteriores aos novatos, o que, na prática, se configurou como insuficiente. 

No último ano da gestão (2004), algumas ações foram destaque na Coordenação 

Municipal de Saúde Mental, tanto de manutenção da política, pela perspectiva da 

Reforma Psiquiátrica, quanto algumas demandas que confrontaram a 

implementação dessa política. No início do referido ano, aconteceu uma sucessão 

de três óbitos em instituições psiquiátricas, conveniadas ao SUS/Recife, no espaço 

de cinco meses, refletindo em desassistência à pessoa com transtorno mental 

dentro de hospital psiquiátrico.  

Diante dessa situação, conforme o Boletim Diário da PCR (2004)77, de imediato 

houve a intervenção em um dos hospitais, no sentido de não mais receber novos 

usuários até que a situação fosse resolvida, e no outro, a realização imediata de 

uma sindicância. De forma geral, com relação aos demais hospitais sob gestão de 

Recife, a PCR decidiu montar um cronograma de supervisão, com a criação de uma 

portaria “implantando a obrigatoriedade de notificação em caso de 1ª internação, 

transferência para clínicas e óbito” (PCR, 2004).  

Durante o ano de 2004, a Clínica de Repouso Dom Vital, localizada no DS IV, bairro 

da Várzea, atuante na área psiquiátrica desde 1967, com 160 leitos, solicitou seu 

descredenciamento ao SUS/Recife. O hospital foi fechado no mesmo ano. Para isso, 

foi realizado um trabalho de desospitalização dos pacientes, preenchida uma ficha 

de avaliação psicossocial de cada usuário, com indicação terapêutica discutida em 

equipe. As indicações foram feitas para residência terapêutica, retorno à família 

(com tratamento em CAPS ou ambulatorial) ou transferência para outro hospital. De 

acordo com a indicação, o usuário e sua família foram preparados para a mudança 

de tratamento.  
                                                 
77 Disponível em: 
<http://noticias.recife.pe.gov.br/index.php?TipoPesq=&FontColor1=1&FontColor2=1&FontColor3=1&P
Chave2=&PChave3=&P=1&GrupoCodigo=15&PesAnt=11484&DataIni=01/01/2004&DataFim=30/11/2
004&PChave=obito&TipoMateriaCodigo=0&GrupoCodigoMateria=15#PesAntApr>. 
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De acordo com o Relatório de encaminhamento de pacientes da Clínica de Repouso 

Dom Vital (RECIFE, 2004b), durante o processo de desativação da referida 

instituição psiquiátrica, estavam internados 133 pacientes de 20 municípios incluindo 

Recife. Dos 133 internos, 72 eram usuários de longa permanência e 61 de curta 

permanência.  

Dos 72 usuários de longa permanência, cinqüenta por cento era do sexo masculino 

e o mesmo percentual era do sexo feminino. Um deles foi transferido para um 

hospital clínico de Caruaru, outros onze foram inseridos no Programa de Volta para 

Casa, dois faleceram durante esse processo, vinte e dois foram encaminhados à 

SRT e trinta e seis foram transferidos para outros hospitais psiquiátricos, sendo 23 

homens e 13 mulheres (RECIFE, 2004b). 

Com relação aos 61 usuários de curta permanência, eram 52 homens e 9 mulheres. 

Um evadiu-se, 13 obtiveram alta por melhora e 01 por termo, 16 foram transferidos 

para outros hospitais psiquiátricos, 17 receberam encaminhamento para tratamento 

em CAPS da Região Metropolitana do Recife, 03 foram para CAPS AD e 10 foram 

referenciados a dar continuidade ao tratamento em ambulatório (idem)78. 

Como não havia serviços extra-hospitalares suficientes para absorver todos os 

internos, foram abertas três novas residências terapêuticas (duas femininas, nos DS 

V e VI, além da inclusão de uma usuária no SRT já existente no DS II; e uma 

residência terapêutica masculina, no DS IV, além da inclusão de um morador na 

residência masculina do DS II). Ao mesmo tempo em que foi reduzido o número 

geral de leitos psiquiátricos, com as transferências para outros hospitais fez-se 

aumentar o número de usuários considerados de longa permanência nos hospitais 

especializados em psiquiatria.  

Ainda no mesmo ano, aconteceu a inauguração do primeiro CAPS 24 horas79, CAPS 

David Capistrano, localizado no bairro do Ipsep (DS VI). Foi a primeira experiência 

da cidade com CAPS III, diante disso, a equipe recebeu capacitação da equipe de 

                                                 
78 Conforme Recife (2004b), todos os usuários encaminhados tiveram seu tratamento garantido. A 
equipe que realizou a desospitalização desses usuários articulou-se com a rede de saúde mental, 
inclusive de outros municípios, a fim de assegurar o atendimento a cada usuário.  
79 As primeiras ações efetivas em saúde mental no DS VI, ocorreram no ano de 2004, este foi o 
primeiro CAPS do distrito, que até este ano também não possuía nenhum ambulatório de psiquiatria, 
mesmo sendo o DS mais populoso. 
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Campinas, no próprio serviço (RECIFE, 2004a). Iniciou-se, também, o processo de 

municipalização de cinco serviços sob gestão estadual. Desses, quatro em saúde 

mental: os CAPS II Espaço Azul (DS III) e Espaço Livremente (DS VI), além dos 

CAPS AD Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação do Alcoolismo (CPTRA), 

localizado no DS III e o Centro Eulâmpio Cordeiro de Recuperação Humana, no DS 

IV (RECIFE, 2004c). 

De forma geral, houve investimento nos ambulatórios, conforme relatório de gestão 

(Saúde Mental, 2001-2004), foram ampliados quinze ambulatórios de psiquiatria, 

sendo dois deles no distrito sanitário VI que ainda não possuía nenhum serviço 

desse tipo. Foram oferecidas, ainda, capacitações para todos os psicólogos da rede 

municipal, e de psicoterapia breve e abordagem de grupo às equipes das policlínicas 

Lessa de Andrade e Albert Sabin (RECIFE, 2004a). 

A Coordenação Municipal de Saúde Mental (2001-2004) iniciou o projeto de 

reinserção social à pessoa com transtorno mental através de parcerias com 

instituições ou secretarias que oferecessem cursos (de alfabetização, computação, 

capacitação, profissionalizantes), assim como espaços para venda de produção 

própria dos usuários, como possibilidade de geração de renda. As principais 

parcerias foram com a Fundação Banco do Brasil (BB Educar), Secretaria de 

Educação (Escolas Municipais) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com 

esta última, a principal conquista foi o espaço na Feira do Parque Capibaribe (no 

Hall da PCR), em que apenas oito usuários foram inseridos, o que equivaleria a 

praticamente um usuário por CAPS. Quanto aos cursos e capacitações, de acordo 

com o relatório de gestão, os beneficiados não ultrapassaram 30 pessoas (idem). 

Durante a gestão 2001-2004 foi criada a equipe de retaguarda ou ação avançada 

em saúde mental, uma por distrito sanitário, associada a um CAPS, a fim de dar 

suporte às Equipes de Saúde da Família, para que a atenção básica pudesse 

identificar usuários em início de crise e tratar os pacientes de menor complexidade 

clinica, diminuindo as demandas dos serviços especializados. As equipes de 

retaguarda encontravam-se mensalmente no fórum da ação avançada, visando 

socializar as experiências e fortalecer a ação na atenção básica. Ao final, contavam 

com 22 profissionais compondo as seis equipes (ibidem). 
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Foi criada também, a função do coordenador de área, como uma forma de 

descentralizar as ações em saúde mental, devendo este ser o articulador da 

implementação da política de saúde mental por distrito sanitário, garantindo atender 

às necessidades específicas em cada território. 

No último ano de gestão, toda a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) foi capacitada em saúde mental, através da Coordenação 

Municipal de Saúde Mental, com exceção da maioria dos médicos, que não aderiram 

à capacitação (RECIFE 2004a e c)80. 

Sobre as internações psiquiátricas em hospitais especializados, sob gestão 

municipal, no ano de 2004, mais da metade foram de usuários que não residiam em 

Recife e 7.509 (44,1%) foram de usuários procedentes do Recife, conforme tabela 2.  

       Tabela  2  –  Número   de   internações   psiquiátricas  e   valores  pagos  
       pelo   SUS/Recife   de   usuários   procedentes   de   outras   localidades  
       e de Recife, 2004 
 

INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS  – GESTÃO MUNICIPAL 
 RESIDENTES 

EM RECIFE 
NÃO 
RESIDENTES 
EM RECIFE 

TOTAL 

NÚMERO DE 
INTERNAÇÕES/ SUS 

7.509 9.502 17.011 

AIH (R$) 6.305.670,68 30.319.007,86 36.624.678,54 
        Fonte: RECIFE, 2006a 
 

Por não haver, até o ano de 2000, uma rede organizada de atenção em saúde 

mental sob gestão municipal em Recife, conforme os princípios do SUS e da 

Reforma Psiquiátrica, pode-se afirmar que a gestão 2001 – 2004 conseguiu 

estruturar a rede de atenção à saúde mental. Anteriormente, o município não estava 

sequer cadastrado em programa específico para recebimento de medicamentos 

básicos em saúde mental. Um fato de destaque foi que o município não conseguiu 

manter as oficinas terapêuticas que já funcionavam nas policlínicas do Lessa de 

Andrade e do Albert Sabin, tampouco, ampliá-las, como estava proposto no Plano 

Municipal de Saúde.  

                                                 
80 O SAMU foi criado pela PCR, em dezembro de 2001, com funcionamento 24 horas a fim de prestar 
assistência pré-hospitalar em situação de risco (RECIFE, 2004c).  
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Observou-se, a partir das atas do CMS/Recife e dos relatórios, que houve empenho 

e compromisso político nesse momento, tornando Recife um município de referência 

no país, pela inversão do modelo manicomial, ou pelo menos, por implantar uma 

política pública de saúde mental de base extra-hospitalar. Por outro lado, a redução 

de leitos psiquiátricos, não foi proporcional à ampliação da rede. Ao contrário, a 

solicitação, por parte do hospital, em descredenciar-se do SUS fez acelerar o 

crescimento da rede, demandando a implementação de novos serviços, a fim de não 

desassistir aos usuários.  

 

3.4.1 A discussão da política no Conselho Municipal  de Saúde 2001 – 2004  

A atual política de saúde mental também foi apresentada e discutida na 89ª reunião 

ordinária (RO) do Conselho Municipal de Saúde ocorrida em 20/02/2001. Nessa 

reunião, estiveram presentes representantes da Associação dos Familiares e 

Amigos do Doente Mental/AFADM e dos hospitais conveniados. Ficou evidente a 

correlação de forças na discussão sobre saúde mental. Enquanto alguns 

conselheiros (a maioria da própria gestão, secretaria de saúde) parabenizavam o 

novo modelo proposto e elucidavam pontos positivos quanto ao cuidado com a 

pessoa com transtornos mentais, outros (dentre eles, um representante dos 

prestadores de serviços contratados pela prefeitura, inclusive dono de um hospital 

psiquiátrico sob gestão municipal), falavam sobre a insegurança do projeto proposto 

e da rede de atenção à saúde mental não responder às demandas, gerando 

desassistência. O que pode ser revelado através da Ata da 89ª RO nas seguintes 

falas foi:  

O conselheiro 1 “falou que, apesar de achar que o plano de Saúde Mental está muito 

bom na teoria, teme que na prática não se concretize, resultando em portadores de 

distúrbio mental perambulando pelas ruas”.81 

                                                 
81 A numeração referente ao conselheiro foi dada de acordo com a ordem das falas. O conselheiro 
numero 1 refere-se a primeira fala, de cada reunião, citada neste trabalho. Por isso a numeração se 
repete. Apenas são referenciados os conselheiros representantes da secretaria municipal de saúde e 
do sindicato de hospitais, representante dos prestadores de serviços. 
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O conselheiro 2 – representante dos prestadores de serviços e proprietário de 

Hospital Psiquiátrico conveniado à rede SUS/Recife – “denominou o projeto como 

magnífico e pediu que não fosse esquecida a importância que o hospital teve e 

continuará tendo no tratamento do doente mental e colocou-se disposto a contribuir 

no processo de modificação, sugeriu que os hospitais psiquiátricos precisam se 

adequar às mudanças e registrou que não conhece nenhum país que não use o 

hospital no tratamento do portador de distúrbio mental”. 

Na 104ª reunião ordinária, realizada em 27/06/2002, o conselheiro 1, representante 

dos prestadores de serviços, sobre a nova política de saúde mental afirmou que esta 

“foi aprovada pela Câmara Municipal do Recife sem passar pelo CMS”. Nessa 

ocasião, o conselheiro 2 lembrou que “o referido projeto havia sido apresentado ao 

Conselho pela [Coordenadora Municipal de Saúde Mental] e posteriormente, 

aprovado na V Conferência Municipal de Saúde”. Ainda assim, devido à entrada de 

novos membros no CMS/Recife ficou acordado em agendar nova apresentação.  

A discussão sobre saúde mental tem causado sempre polêmica, quando o assunto é 

abordado no CMS/Recife, por apresentar uma nova forma de tratar a pessoa com 

transtorno mental e por carregar, ainda, um estigma social muito grande. Além disso, 

a mudança do que sempre esteve pré-determinado traz dúvidas e insegurança. 

Muitas pessoas não têm posição formada sobre o tema, o que tem gerado muitos 

questionamentos e uma disputa na argumentação dos conselheiros que defendem 

projetos contrários.  Na reunião ordinária n.º 105, do dia 1º de agosto de 2002, após 

exposição sobre o tema, muitos conselheiros se pronunciaram a favor do novo 

modelo proposto e executado pela Prefeitura do Recife:  

O conselheiro 1 “ressaltou a humanização contida na reforma psiquiátrica da PCR, e 

lembrou que alguns pacientes precisam de atendimento hospitalar”. 

Conselheiro 2 “falou que o interesse financeiro dos hospitais psiquiátricos e o 

preconceito da sociedade com relação ao portador de distúrbios mentais, não 

podem se auto representar”. 
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O conselheiro 3 “parabenizou o Programa de Saúde Mental da PCR e registrou que 

desde 8ª Conferência Nacional de Saúde luta-se pela humanização da Saúde 

Mental”. 

O conselheiro 4 “lembrou que antes da reforma na política de Saúde Mental, quando 

o paciente entrava em crise, na maioria das vezes, a família chamava a rádio 

patrulha e se pronunciou muito satisfeita com o Programa de Saúde Mental”. 

Essa RO ocorreu seis meses após a primeira apresentação do novo modelo 

proposto para atenção à saúde mental em Recife, configurando o que Faleiros 

(1992) considera como a formação de alianças entre as classes, ou frações destas, 

a fim de estabelecer uma relação de equilíbrio instável, e, é esse jogo de influências 

e articulação que possibilita a mudança ou fortalecimento do modelo hegemônico. 

Na 71ª reunião extraordinária do CMS/Recife, em 12/12/2002, o Conselheiro 1 

mencionou o tratamento nos hospitais psiquiátricos como desumano enfatizando a 

necessidades deles “adequarem-se às exigências do Ministério da Saúde e ao novo 

modelo de assistência psiquiátrica. Sugeriu que fosse dado um crédito de confiança às 

intenções da SMS com relação à questão”. 

O que pode ser observado é que, embora o representante dos prestadores de 

serviços/donos de hospitais psiquiátricos, contra-argumente a respeito da Reforma 

Psiquiátrica e do novo modelo de atenção à saúde mental do município, há um 

número crescente de conselheiros que se posiciona a favor da Reforma Psiquiátrica 

em Recife e dos direitos da pessoa com transtorno mental. Isso permitiu a 

aprovação de propostas e o avanço na implementação da nova política.  

Conforme atas de reuniões ordinárias do CMS/Recife, em julho de 2004 foi formada 

a Comissão Municipal de Saúde Mental, em caráter temporário, por dois anos, a fim 

de assessorar o CMS/Recife no planejamento, fiscalização e desenvolvimento de 

estratégias da política de saúde mental (CMS, 2006). A comissão possuía dezesseis 

membros, sendo oito titulares e oito suplentes. Por ser consultiva não era obrigatória 

a paridade, havendo apenas uma representação do CMS/Recife, as demais eram de 

entidades, prestadores, usuários, familiares, instituições formadoras, desde que 

tivessem alguma aproximação com a saúde mental (ATA DA 122ª RO, CMS/Recife, 
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em 23/12/2003). Essa comissão encerrou suas atividades junto ao conselho em 

setembro de 2006. 

Nessa arena de disputa política, à luz de Chauí (2001), Correia (2005) e Faleiros 

(1992), identificamos a ruptura da concepção hegemônica a respeito do tratamento 

psiquiátrico, em atendimento a mobilização em prol dos interesses das classes 

subalternas, do movimento pela Reforma Psiquiátrica perante a movimentação de 

‘contra-reforma’ estabelecida pelos proprietários dos hospitais privados em Recife. 

 

3.5 A continuidade da política de atenção á saúde m ental, 2005 a 2007 

A gestão municipal permaneceu sob o mesmo prefeito da cidade, reeleito, 

estendendo seu mandato de 2005 a 2008. O mesmo não aconteceu na secretaria de 

saúde e na gerência de atenção à saúde mental82. Em fevereiro de 2005 uma nova 

Coordenadora de Saúde Mental foi nomeada, com formação em psicologia, assim 

como a coordenadora anterior. Essa Coordenação permaneceu até março de 2006. 

A reeleição municipal mostra a inversão na conquista do poder político da capital 

pernambucana, tornou-se hegemônico/ dominante quem era a “oposição”. 

A gerência de atenção à saúde mental manteve os serviços implantados 

anteriormente: a função do coordenador de área, as parcerias do projeto de 

reinserção social e o incentivo à formação profissional em saúde mental. Nesse 

último caso, os estágios foram mantidos de forma precária, com carga horária de 12 

horas semanais em CAPS, sendo quatro horas destinadas à reunião técnica, 

seguindo a lógica da Secretaria Municipal de Saúde de corte na remuneração aos 

estágios. Permaneceu também a parceria nas capacitações oferecidas pela 

Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado (GASAM/SES), com visitas, por 

parte de outros municípios e estados, aos serviços da rede de saúde mental do 

Recife. 

                                                 
82 O Secretário de Saúde, até meados de 2006, foi Evaldo Melo, psiquiatra, e, posteriormente, Tereza 
Campos, que permanece até os dias atuais. 
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Em 2005 foi inaugurado o CAPS i Zaldo Rocha, no DS II, com capacitação in loco, 

realizada pelo CEMPI e pelo Centro de Referência de Saúde Mental Infanto-juvenil 

(CERSAMI), de Betin – MG. Foi também finalizado o processo de municipalização 

do CAPS Espaço Livremente (RECIFE, 2006b). 

Entre 2005 e 2006, havia a proposta de implantar quatro residências terapêuticas. 

Apenas duas foram implantadas, uma no DS III, para as moradoras do Lar Abrigado 

do HUP e uma no DS V, a primeira residência mista do Recife, com sete usuários 

provenientes do IPR. Totalizaram nove residências terapêuticas, se somadas às 

sete da gestão anterior, e 56 moradores. As outras duas ficaram em processo de 

implantação, aguardando apenas o aluguel das casas e contratação de cuidadores. 

Esses SRTs estavam destinados a usuários procedentes do HPP, e seriam 

implantadas nos DS II e VI. Foram incluídos três usuários nos SRTs existentes. No 

que se refere ao Programa De Volta para Casa foram inseridos mais oito usuários, 

recebendo a bolsa federal (idem).  

No primeiro ano da gestão municipal, foi realizado, em parceria com a equipe de 

supervisão em saúde mental, o mapeamento de usuários de longa permanência dos 

dois maiores hospitais da rede (HPP e IPR, com 352 e 273 leitos, respectivamente), 

com levantamento sócio-econômico, exame mental e indicação terapêutica.  

Planejou-se, então, a reprogramação dos leitos psiquiátricos, com diminuição de 40 

em cada um dos dois maiores hospitais. Porém, não foi efetivado, conforme o 

relatório de gestão 2005/2006, em virtude da dificuldade de negociação com os 

dirigentes dos hospitais. 

No PMS 2002-2005 (RECIFE, 2002b), constava como proposta implantar duas 

unidades de saúde, a fim de descentralizar as urgências e emergências de saúde 

mental, o que ocorreria através do processo de municipalização. O município não 

conseguiu em nenhuma das duas gestões, até os dias atuais, desenvolver ações 

referentes às urgências e emergências.  

Pretendia-se, também, implementar oficinas comunitárias para pessoas com 

transtornos mentais, seis, uma por distrito sanitário. O nosso estudo sobre os 

relatórios de gestão e a nossa vivência apontam para o fato de que Recife além de 
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não ter conseguido manter as duas oficinas terapêuticas que havia, desde a gestão 

anterior ao ano de 2001, não as ampliou. O município encontra-se sem nenhuma 

oficina terapêutica em funcionamento, da mesma forma que não possui nenhum 

centro de convivência, dificultando o processo de reinserção e reabilitação social dos 

usuários, especialmente após sua alta dos CAPS. 

No PMS 2006-2009 (RECIFE, 2006a) também consta como meta a implantação de 

um CAPS por distrito sanitário. Embora o município apresentasse um CAPS em 

cada DS, o serviço que constava no DS I era privado/conveniado ao SUS, que foi 

desativado em dezembro de 2006, por solicitação de descredenciamento ao 

SUS/Recife. Portanto, implantar CAPS II público no DS I83 também foi uma das 

metas no PMS 2006/2009, e transformar um CAPS II da zona norte da cidade 84 em 

CAPS III (com funcionamento 24 horas), já que desde 2004, Recife conta com 

apenas um CAPS desse tipo funcionando na zona sul, que recebe a demanda de 

toda a cidade.  

O diferencial da Coordenação Municipal de Saúde Mental no período 2005/2006 foi 

a maior aproximação com a Gerência de Programação Controle e Avaliação (GPCA) 

do SUS/ Recife, que supervisiona, frequentemente, tanto os serviços de saúde 

mental da rede privada/conveniada ao SUS, quanto da rede própria, realizando 

investigações de óbitos, executando o projeto do leito breve (rotatividade dos leitos 

em hospitais psiquiátricos), aplicação do PNASH, dentre outras atribuições. Essa 

aproximação entre a Coordenação de Saúde Mental e a GPCA possibilitou que 

fosse revisto o instrumental de notificação de internação, devido aos óbitos ocorridos 

em 2004. Esse novo instrumental passou a conter dados de 1ª internação, 

intercorrência clínica, alta, transferência hospitalar e notificação de óbito, 

favorecendo maior acompanhamento das entradas e saídas nos hospitais 

psiquiátricos85. 

                                                 
83 No Distrito Sanitário I a rede de atenção à saúde mental ainda não estava estruturada, não possuía 
nenhum CAPS público (para tratar transtorno mental), apenas o NAPPE (serviço privado/conveniado 
ao SUS), a equipe de ação avançada era composta por apenas um profissional e a rede ambulatorial 
encontrava-se defasada (RECIFE, 2005. RECIFE, 2006b) 
84 Nesse caso, podendo considerar os distritos sanitários I, II ou III. 
85 Foi publicada nova portaria municipal  n.º 158/2006, em substituição à portaria n.º25/2004. 
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Como exposto anteriormente, essa gestão estendeu-se até março de 2006, quando, 

a partir de então, a Coordenação Municipal de Saúde Mental ficou por três meses 

sem coordenador efetivo, contando, apenas, com a equipe que permaneceu nas 

coordenações dos programas. As ações e resoluções imediatas ficaram por conta 

do cotidiano dos serviços e das referidas coordenações. Foi um momento que não 

apresentou muitas possibilidades de avançar na implementação da política por não 

haver Coordenador de Saúde Mental em Recife, no nível central.  

Em junho de 2006, mais uma transição, uma nova coordenadora assumiu a saúde 

mental em Recife. De imediato, deparou-se com duas solicitações, de prestadores 

conveniados, de descredenciamento com o SUS/Recife. Inicialmente, a solicitação 

partiu do NAPPE (CAPS privado) e, em pouco tempo, da Casa de Saúde São José 

em que foi estabelecido um termo de compromisso assinado pelo Secretário 

Municipal de Saúde e responsáveis pela unidade de saúde, constando que em 

01º/01/2007 os serviços seriam suspensos por 24 meses, podendo o cadastro ser 

reativado mediante requerimento do credenciado. O processo realizado pela equipe 

de saúde mental no descredenciamento dessa unidade foi semelhante ao realizado 

na unidade descredenciada anteriormente, através do mapeamento da clientela e 

indicação terapêutica. Em dezembro, finalizando a desativação da instituição, 

contava-se ainda com 51 usuários na instituição. Desses, sete foram para um SRT, 

inaugurado por esta razão, sendo 03 deles de outros municípios e 04 de recife; e 42 

foram transferidos para outros hospitais psiquiátricos. Os demais usuários tiveram 

alta durante o processo (RECIFE, 2006c). 

Uma das maiores dificuldades, conforme a SMS/Recife, consistiu no alto número de 

usuários procedentes de outros municípios. A maioria dos municípios não apresenta 

uma rede mínima de atenção à saúde mental, nem todos possuem ambulatórios de 

psiquiatria ou psicologia, poucos possuem CAPS, e não há conhecimento de outro 

dispositivo substitutivo em saúde mental que esteja em funcionamento, exceto na 

Região Metropolitana do Recife (idem). 

Podemos verificar como se encontra a rede de atenção à saúde mental em Recife e 

os dispositivos que a compõe, conforme a tabela 3 e 4  e a figura 1. A referida 
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ilustração mostra o fluxo da rede, através dos três níveis de complexidade e dos 

serviços que compõem a rede.  

No nível primário de atenção, estão os Programas de Saúde da Família (PSF) e de 

Saúde Ambiental; os pólos do programa Academia da Cidade; os Agentes 

Redutores de Danos, de saúde ambiental e comunitários de saúde, os Albergues 

Terapêuticos, vinculados ao Programa Mais Vida e as residências terapêuticas. No 

nível secundário, estão os ambulatórios de psicologia e psiquiatria; policlínicas, 

serviços de referência especializados e os CAPS. No nível terciário, encontram-se 

os Serviços de Emergência Psiquiátrica do Hospital Geral Otávio de Freitas e 

Hospital Ulysses Pernambucano e hospitais gerais e especializados. 

 

        Tabela 3:  Serviços  que  compõem  a  rede  de  atenção  à  saúde  
         mental  sob  gestão  municipal  do  Recife,  2007. 
 

SERVIÇOS QUE COMPÕEM A REDE DE 
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL  

QUANTIDADE  

ALBERGUES TERAPÊUTICOS 04 

AMBULATÓRIO DE PSICOLOGIA 65 

AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA 30 

CAPS AD 06 

CAPS i 02 

CAPS II 06 

CAPS III1 01 

CENTROS DE CONVIVÊNCIA 00 

HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS2 05 

HOSPITAL GERAL COM LEITOS PSIQUIÁTRICOS 00 

OFICINAS TERAPÊUTICAS 00 

RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS 12 

UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO3 01 

           Fonte: Recife, 2007.  
           1 – Há outro CAPS III em processo de implantação.  
           2 – Um dos hospitais encontra-se em processo de descredenciamento.  
           3 – Hospital Filantrópico, conveniado à rede SUS/Recife, Oscar Coutinho.  
 
 
 
 



1094 

 
 

   Tabela 4: Número de leitos por hospitais psiquiátricos sob gestão municipal  
   de Recife, 2001 e 2006. 
 

Hospitais Psiquiátricos  
 

N.º de Leitos  
2001 2006 

CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ 170 DESATIVADA 
CLÍNICA DE REPOUSO DOM VITAL 157 DESATIVADA 
CLÍNICA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 106 104 
CLÍNICA SANTO ANTÔNIO LTDA 130 160 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PERNAMBUCO 380 352 
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DO RECIFE 350 273 
SANATÓRIO RECIFE  170 160 
TOTAL 1463 1049 

   Fonte: Recife, 2004a. Recife, 2006a. 
 

O estado de Pernambuco, com 185 municípios tinha sua população estimada, até o 

ano de 2006, em 8.502.603 habitantes, e sua rede hospitalar de saúde mental era 

composta por 16 hospitais psiquiátricos, totalizando 3.248 leitos SUS. O estado 

possuía 8% dos leitos psiquiátricos nacionais, sendo considerado o segundo estado 

brasileiro com maior concentração de leitos por 1000 habitantes (0,38) (BRASIL, 

2006). 

Dessa forma, Pernambuco foi o estado do Nordeste que obteve maior valor de 

repasse financeiro a hospitais psiquiátricos (R$28.353.686,31), chegando a pouco 

menos que o triplo do valor destinado à Bahia (9.969.817,43), que é o segundo 

maior valor, e quase um terço do valor destinado à região nordeste 

(R$77.903.831,49). Ou seja, mais de 8% dos gastos nacionais com hospitais 

psiquiátricos e internações referem-se ao estado de Pernambuco. Enquanto, os 

gastos do estado com a rede extra-hospitalar correspondem a apenas 2,7%, 

configurando-se como o décimo sexto estado brasileiro que menos gasta com a rede 

extra-hospitalar (idem). 

No ano corrente (2007), a saúde mental encontra-se em processo de implantação do 

CAPS III no distrito sanitário I. Dessa forma, cumprirá a meta de implantar um CAPS 

II no DS I e, ao mesmo tempo, ter um CAPS 24 horas na zona norte da cidade, 

como proposto no PMS. 

 



1095 

 
 

3.5.1 A discussão sobre a saúde mental no Conselho Municipal de Saúde 2005 

– 2007  

Nessa segunda gestão do PT, na Prefeitura da Cidade do Recife, no CMS/Recife 

aconteceram menos discussões sobre a saúde mental na cidade. Porém, o principal 

ponto que envolveu essa temática refere-se à regularização de contratos de 

profissionais que trabalham na área. Na 91ª Reunião extraordinária (RE), ocorrida 

em 06/01/2005, foi abordada a não existência legal do cargo de ‘cuidador em saúde 

mental’, para residências terapêuticas86. Recife é considerado pioneiro nesse 

processo, no entanto, os cuidadores são pagos precariamente. Para resolver essa 

situação, o Secretário de Saúde referiu que o compromisso da nova gestão é a 

criação/implementação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – 

OSCIP87 na saúde. Um dos conselheiros lembra as discussões das Conferências de 

Saúde, em que a ênfase é dada ao concurso público, pois a OSCIP irá acobertar 

legalmente a contratação. Duas conselheiras posicionam-se contrárias às OSCIPs, 

por ser uma instância paralela ao Estado, financiada com recursos públicos, 

apresentando-se como uma forma de terceirizar os serviços de saúde, quando o 

Estado deveria assumir a ação que ele próprio recomenda à OSCIP. Esse tipo de 

ação caracteriza-se como contrária ao que a saúde pública se propõe, em termos de 

universalidade, equidade e integralidade, bem como da precariedade dos vínculos 

trabalhistas. Nesse momento, o Secretário de Saúde informou que essa foi a forma 

encontrada para efetuar os pagamentos de salários, com direitos trabalhistas, a 

profissionais vinculados a programas que ainda não estão legalizados. Outra 

conselheira enfatizou a importância de pensar numa futura gestão que poderá 

aproveitar a terceirização e trabalhar o projeto em uma perspectiva diferente (ou 

mesmo encerrá-lo). O Secretário de Saúde esclareceu que as OSCIPs serão 

utilizadas para contratação dos cargos que não foram contemplados no concurso 

público, com a finalidade da não interrupção do programa. Foi criada uma comissão 

                                                 
86 Cuidadores em Saúde Mental são os técnicos, de nível médio, que acompanham os/as 
moradores/as das Residências Terapêuticas diariamente dentro da casa. 
87 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP novo conceito dado às entidades 
formadas por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, a partir da promulgação da Lei 
9.790/99, desde que os objetivos sociais e as normas estatutárias atendam aos requisitos da referida 
lei (Associação Caeté, Cultura e Natureza, 2007. Disponível em: 
<http://www.associacaocaete.org.br/paginas/oscip(q).htm>). 
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no CMS/Recife para discutir sobre OSCIP, já que a temática foi pouco trabalhada 

para se tomar alguma decisão. 

A comissão sobre OSCIP, do CMS/Recife, elaborou um parecer que foi apresentado 

na Reunião Ordinária (RO) n.º 135, de 24/02/2005. No parecer constava: 

[...] apesar do posicionamento deste Conselho Municipal de Saúde não ser 
favorável à utilização de OSCIP’s e OS’s para contratação de pessoal na 
área da saúde, a exemplo das deliberações da 11ª e da 12ª Conferência 
Nacional de Saúde, e por entender que o acesso ao serviço público apenas 
pode se dar através de concurso público, como prescreve nossa Carta 
Magna, esta comissão recomenda a aprovação das minutas dos termos de 
parceria dos programas Mais Vida, Saúde Mental, Saúde Bucal e 
Academia da Cidade [...] estão sendo aprovadas em caráter excepcional, 
em virtude da atual impossibilidade de contratação88, através de concurso 
público, pela Secretaria de Saúde dos profissionais necessários à 
continuação dos programas supra, sob pena destes programas serem 
interrompidos. No que concerne ao Programa de Saúde Mental, que 
envolve a contratação de 30 (trinta) Cuidadoras [...] a Comissão recomenda 
a aprovação do termo de parceria, com a exigência de que seja feito um 
acompanhamento, pelo Conselho Municipal de Saúde, do processo de 
regulamentação profissional destas novas categorias, no intuito de, 
futuramente, serem criados os cargos e realização de concurso público 
(Ata da 135ª RO). 

O PMS (2006-2009) foi discutido no CMS/Recife. Na ocasião da 98ª RE, em 

22/09/2005, foi reafirmado pelo conselheiro um (representante do sindicato de 

hospitais) que  embora no PMS tenha a meta de implantar 16 SRT que isto não 

implique na subtração do número de leitos, dos hospitais contratados, referente aos 

usuários transferidos aos SRT, sob o argumento de ser maior a demanda do que a 

oferta de leitos. Sua proposta foi contra argumentada pelo conselheiro 2, afirmando 

sobre a composição da rede de atenção à saúde mental, que essa não se limita aos 

SRTs, há os CAPS e outros programas específicos da política. Ressaltando que na 

existência do leito, esse tem que ser garantido com qualidade no atendimento ao 

usuário. O conselheiro 3 referiu-se à proposta trazida pelo próprio Secretário de 

Saúde, a época, de futura adequação dos hospitais para 120 leitos. O conselheiro 4 

reafirmou:  

[...] existe toda uma decisão política dessa gestão de que o centro da 
abordagem da atenção de saúde mental não são os hospitais, há uma 
tendência nacional de diminuição de leitos e outras abordagens 
terapêuticas, e que não vai acabar com o hospital, mas não vai ser o 

                                                 
88 O Secretário de Saúde mencionou que a SMS/PCR foi impedida legalmente de fazer contrato 
temporário e o pagamento por empenho só pode durar três meses [...] Algumas profissões não se 
tem certeza de que profissão seja para transformá-la em uma categoria de plano de cargo (Ata da 91ª 
RE do CMS/Recife, 06/01/2005). 
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hospital referência como o principal meio de tratamento. Vai ser preciso 
reduzir o número de leitos, só que se é para reduzir do público ou do 
privado, lógico que vai ser do privado. 

Enquanto isso, o foco da saúde mental no CMS/Recife referia-se à solicitação, por 

parte do conselheiro representante do SindHosp, ao gestor que providenciasse o 

reajuste na diária dos hospitais “para que os pacientes não fiquem nas ruas”, 

segundo ele, como já ocorreu em outras cidades. O conselheiro, Secretário de 

Saúde, esclareceu que em reunião com o Ministro da Saúde e o Prefeito de Recife, 

em setembro/2006, a gestão comprometeu-se a apresentar uma proposta para a 

cidade do Recife, no intuito de haver um reajuste até o final do ano, o que não 

ocorreu (Ata da 110ª RE, em 16/11/2006). Em nosso estudo, essa informação não 

foi encontrada em atas posteriores. 

Conforme Correia (2005): 

O controle social, do ponto de vista das classes subalternas, seria no 
sentido dessas serem capazes de, nas lutas sociais, alterarem a correlação 
de forças para caminhar no sentido de construir sua hegemonia. É a partir 
da correlação de forças que surge a possibilidade para que as classes 
subalternas estabeleçam algum controle sobre as ações do Estado (p.47). 

Nesse sentido, observamos a tentativa de garantia dos direitos por parte de alguns 

conselheiros. A comissão do CMS/Recife sobre OSCIPs, embora não concordasse 

com as propostas da gestão, acatou a contratação de profissionais por essas 

organizações, sob algumas condições específicas. Dessa forma, houve o que 

podemos denominar de ‘consenso dos conflitos de classes’. 

Embora, os dados na gestão de saúde mental 2001-2004 apontassem para a 

possibilidade de desinstitucionalização como desconstrução, nessa segunda gestão, 

apesar de não ter se configurado como desassistência, são notórias algumas 

atitudes municipais de não garantia com os direitos sociais adquiridos e do 

direcionamento a conjuntura de minimização de custos, em particular com relação 

ao trabalhador em saúde mental, quando há precarização do trabalhado, seja na 

contratação através de OSCIPs ou através do desmonte da formação qualificada, os 

estágios. 
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Considerações Finais 

[...] são o ponto de chagada de uma reflexão e o ponto de partida para 

novas perguntas (FALEIROS, 1992, p. 281). 

A saúde mental no Brasil foi marcada por grandes mobilizações envolvendo os 

diversos atores sociais, para superação do modelo manicomial. A Reforma 

Psiquiátrica brasileira propôs o redirecionamento do modelo de atenção à saúde 

mental, conforme os princípios do SUS, de base territorial, com diminuição gradual 

dos leitos e dos próprios hospitais psiquiátricos, com a simultânea organização de 

serviços em saúde mental, capazes de atender as demandas da pessoa com 

transtorno mental, compreendendo a substituição dos manicômios. 

Observamos, a partir do período de maior garantia legal de direitos sociais, através 

da Constituição Federal de 1988, a implantação de vários dispositivos extra-

hospitalares em saúde mental. Antes mesmo de haver legislação específica, os 

serviços foram se estruturando no cotidiano dos municípios e de cada nova 

instituição. Posteriormente, esses serviços foram regulamentados pelo Governo 

Federal. 

Embora no estado de Pernambuco, na década de 1990, alguns municípios tenham 

desenvolvido estratégias extra-hospitalares de saúde mental e o estado tenha 

aprovado uma lei concernente à Reforma Psiquiátrica, em 1994, a cidade do Recife 

manteve-se com apenas um novo serviço público e um privado e uma concentração 

de sete hospitais psiquiátricos conveniados ao SUS, sob gestão municipal, para 

atender a demanda das pessoas com transtornos mentais. 

A mudança da lógica manicomial na política de saúde mental do Recife ocorreu a 

partir de 2001, quando a capital pernambucana conseguiu reestruturar sua rede de 

atenção à saúde mental, conforme o ideário da Reforma Psiquiátrica, através, 

especialmente, da ampliação de diversos dispositivos e diminuição de hospitais e 

leitos psiquiátricos. Embora, isso não tenha ocorrido por iniciativa da gestão, 

verificamos que o fato dos contratados solicitarem o descredenciamento com o 

SUS/Recife impôs à gestão municipal a criação de estratégias, de forma a não 

permitir a desassistência às pessoas com transtornos mentais. Ou seja, a iniciativa 
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da rede hospitalar de afastar-se da atenção em saúde mental em Recife impulsionou 

o aumento da rede extra-hospitalar.  

A primeira gestão (2001-2004) foi marcada não só pela ampliação do número, mas 

pela implantação de novos dispositivos. Alterando, dessa forma, o cenário recifense, 

deixando de ser conhecido como parque hospitalar psiquiátrico para tornar-se 

referência nacional em saúde mental, reconhecida pelo Ministério da Saúde. A 

segunda gestão, dividida em dois momentos (2005/2006 e 2006/2007), pôde se 

caracterizar pela tentativa de manutenção das conquistas anteriores, além do sutil 

avanço no quantitativo das ações e serviços já existentes.  

Ainda assim, não haja como deixar de destacar alguns entraves, tais como: a saída 

de pessoas comprometidas com a Reforma Psiquiátrica da equipe gestora; 

negociações quase inexistentes entre o setor público e o privado; a falta de 

capacitação mais consistente aos profissionais concursados, que não optaram em 

assumir tais serviços; a contratação de profissionais através de OSCIP; a 

precariedade na contratação de cuidadores para as residências terapêuticas e 

aluguel das casas. Nessa última situação, impossibilitando a implantação de novas 

residências terapêuticas, o que reflete na manutenção de usuários em hospitais 

psiquiátricos, embora eles não tenham mais indicação para tal.  

Sabemos que as mudanças não ocorrem sempre no mesmo ritmo, nem de forma 

linear, o processo de transformação passa por períodos lentos e de maior 

aceleração. Na implementação de políticas há diversos componentes que 

influenciam nas mudanças ou na estagnação. No que se refere à Reforma 

Psiquiátrica, observamos uma relação direta com a vontade política dos gestores 

locais, além do envolvimento dos técnicos que estão nos serviços e da participação 

da sociedade, como um todo.  

O CMS/Recife configurou-se como um importante espaço de discussão da política, 

pois estão presentes, para deliberações, representantes de interesses divergentes; 

proprietários de hospitais psiquiátricos e conselheiros sanitaristas e simpatizantes da 

luta antimanicomial. A correlação de forças é constante nesse espaço. O que 

possibilitou que muitas propostas da Reforma Psiquiátrica avançassem e que outras 

não tivessem o mesmo êxito. 
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Apesar da conjuntura atual, de desmonte, sucateamento, precárias condições de 

trabalho, desresponsabilização estatal, racionalização dos custos na área social, 

portanto nos serviços de saúde, conforme diretrizes advindas do Banco Mundial e do 

Fundo Monetário Internacional, há que se estar atento para que as propostas da 

Reforma psiquiátrica não atendam prioritariamente as necessidades do Estado 

Neoliberal, quando mostra que as formas alternativas de cuidar a pessoa com 

transtorno mental são de menor custo para o Estado. Mas, que a preocupação 

central seja a garantia de direitos ao usuário. 

Uma das maiores dificuldades para a diminuição dos leitos sob gestão de Recife, 

refere-se à responsabilidade dos municípios de origem, de alguns usuários, que 

muitas vezes não têm a rede instalada e em funcionamento.  

Apresenta-se, ainda, como dificuldade da desinstitucionalização de pacientes 

crônicos a falta de suporte da rede a esse público. Assim, entendemos que uma 

política de incentivo à implantação de oficinas terapêuticas e centros de convivência, 

caracterizados como dispositivos essenciais para o funcionamento da rede de saúde 

mental, contribuiria com a reinserção social das pessoas com transtornos mentais e 

diminuiria os internamentos. 

Ao nosso ver, algumas ações que poderiam contribuir com o avanço da Reforma 

Psiquiátrica, de forma mais ampla, na perspectiva da desconstrução seriam: 

campanhas sistemáticas de divulgação das ações de saúde mental e educativas 

contra o estigma à pessoa com transtorno mental; registro e arquivo de todas as 

discussões, negociações e ações, a fim de subsidiar futuras gestões e tomadas de 

decisão; implantação de um sistema de comunicação e armazenamento de dados 

relevantes sobre usuários e serviços, que possibilitasse a manipulação de 

informações técnicas e gerenciais sobre a saúde mental no SUS, o que facilitaria o 

direcionamento das ações.  

Além disso, para a desconstrução acontecer é necessário que a sociedade como um 

todo esteja passando pelo processo de sensibilização cultural. Assim, naturalmente 

as internações não serão mais o foco do tratamento porque terão alternativas a elas, 

capazes de lidar com a crise. Da mesma forma, espera-se ações compatíveis com o 

novo modo da sociedade entender e lidar com a loucura. 
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Para tal, a rede também precisa se expandir, de forma a garantir a toda pessoa com 

transtorno mental acesso ao tratamento terapêutico e/ou medicamentoso, que ela 

necessite, mantendo a qualidade e a integralidade das ações e serviços, com 

respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde, da Reforma Psiquiátrica e dos 

Direitos Humanos. 

Verificamos um número insuficiente de recursos na rede de saúde mental de Recife, 

para a população do município. Apesar da cidade ter iniciado seu processo de 

desinstitucionalização apontando para a desconstrução, em um segundo momento 

apresentou características mais próximas da desospitalização, mas não 

identificamos a desassistência aos usuários. Porém, os caminhos que a cidade do 

Recife está percorrendo encontra-se ainda distantes da efetivação da Reforma 

Psiquiátrica, preconizada no Brasil. 
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