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RESUMO 
 

ROSA, Elisa Zaneratto. Por uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial: o papel 
estratégico da Atenção Básica para um projeto de transformação social. 2016.  
380 p. Tese (Doutorado) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 
Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. 
 
Esta pesquisa analisa desafios para o avanço da radicalidade antimanicomial da Reforma 

Psiquiátrica brasileira, defendendo o papel estratégico da Atenção Básica e das políticas 

intersetoriais de acesso a direitos. Ela é um desdobramento do trabalho realizado pelo Pró-

PET-Saúde, entre os anos de 2012 e 2014, por meio do convênio firmado entre a PUCSP e 

a Supervisão Técnica de Saúde da FÓ/Brasilândia. Resgatando referências teóricas da 

Reforma Psiquiátrica italiana, a radicalidade antimanicomial é localizada na ruptura com a 

concepção de doença mental, cujas determinações remontam ao sistema socioeconômico. 

Em decorrência, preconiza-se que as estratégias de cuidado estejam orientadas para a 

transformação da relação entre sociedade e loucura. A pesquisa objetivou analisar, em 

Projetos Terapêuticos Singulares da rede comunitária de atenção em saúde mental, a 

superação da concepção de doença mental, a transformação dos itinerários terapêuticos 

dos usuários e os obstáculos para a produção de intervenções a partir do território e da 

comunidade, com ênfase no papel da Atenção Básica. Foram selecionados quatro casos 

acompanhados no percurso do PET-Saúde, pertencentes à população adstrita à região de 

uma Unidade Básica de Saúde da Brasilândia. Os dados foram analisados a partir de uma 

categorização que considerou o circuito medicalização/internação e a problematização da 

concepção de doença mental na abordagem dos casos pela rede; a vulnerabilidade social, 

as intersecções gênero e raça e seus impactos nos projetos terapêuticos; a relevância do 

trabalho na experiência de sofrimento dos sujeitos e as respostas ofertadas pelos serviços. 

O percurso metodológico apoiou-se nos fundamentos da Psicologia Sócio-Histórica e do 

método materialista histórico dialético. Reconhecendo a historicidade como categoria 

fundamental, a análise buscou apreender o cuidado em saúde mental ofertado pela rede, a 

partir de suas múltiplas determinações constitutivas. Nesse processo, a leitura da trajetória 

histórica da Reforma Psiquiátrica no Brasil sinaliza o avanço da rede substitutiva e, ao 

mesmo tempo, os efeitos dos pactos neoliberais para a integralidade e a continuidade do 

cuidado em saúde mental. A apreensão das condições do território salienta importantes 

índices de pobreza, vulnerabilidade e violência, acompanhados pela precariedade de 

políticas intersetoriais de garantia de direitos na região. Do ponto de vista da implantação da 

rede de saúde mental no território, destacam-se os modelos de gestão que impuseram uma 

descontinuidade, com desdobramentos na consolidação do apoio matricial. Nos projetos 

terapêuticos, esses processos se singularizam nos obstáculos à ruptura radical com a 

concepção de doença mental e à produção de intervenções centradas no território, o que 

convive com o reconhecimento das singularidades na produção do cuidado. O campo da 

Atenção Básica, especialmente por meio da Estratégia Saúde da Família, apresenta-se 

como potente para a oferta de intervenções orientadas às necessidades dos sujeitos, a 

partir de suas condições concretas de existência, impactando a comunidade e articulando 

redes intersetoriais. Para tanto, a pesquisa aponta a necessidade de investimentos voltados 

à qualificação do cuidado em saúde mental pela Atenção Básica, entendendo a necessidade 

de priorizar nos projetos terapêuticos a relação entre sociedade e loucura, na direção do 

compromisso com o processo histórico de transformação social.  

PALAVRAS-CHAVE: Reforma Psiquiátrica; Luta Antimanicomial; Atenção Básica; 
Psicologia Sócio-Histórica; Itinerários Terapêuticos. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

ROSA, Elisa Zaneratto. Towards an Anti-Asylum Psychiatric Reform: the 
strategic role of Primary Health Care for a project of social transformation. 2016.  
380 p. Thesis (Doctorate Degree) – Programme of Post-Graduation Studies in Social 
Psychology, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. 
 
This study analyzes challenges for the advancement of the anti-asylum radicality in the 
Brazilian psychiatric reform, standing for the strategic role of Primary Health Care and the 
inter-sector policies of access to rights. It is a development of the work carried out by the 
Pró-PET-Saúde, between the years of 2012 and 2104, through the agreement signed by 
PUCSP and the Health Technical Supervision in FÓ/Brasilândia. Resorting to theoretical 
references from the Italian Psychiatric Reform, the anti-asylum radicality is placed in the 
rupture within the concept of mental illness, whose determinations refer back to the socio-
economic system. As a consequence, it is recommended that the strategies for care be 
directed to the transformation of the relationships between society and madness. The study 
aims to analyze, in Singular Therapeutic Projects of the community care to mental health, the 
overcoming of the concept of mental illness, the transformation of therapeutic itinerary of 
patients and the obstacles for the production of interventions derived from the territory and 
the community, emphasizing the role of Primary Health Care. Four cases in the realms of 
PET-Saúde and associated to the population of one of the Primary Health Care Units of 
Brasilândia were selected. Data was analyzed in the light of a categorization that accounted 
for the circuit of medicalization/hospital admission and the examination and questioning of 
the concept behind mental illness in the ways these cases were handled by the network; the 
social vulnerability, the intersections of gender and race, and the impacts in therapeutic 
projects; the relevance of the work in the experience of pain of the subjects and the answers 
offered by the services. The methodology was supported by the fundaments of 
Sociohistorical Psychology and the materialistic historical dialectical method. The analysis 
acknowledges historicity as a fundamental category and aims to comprehend the care in 
mental health offered by the network from its multiple constituent determinations. Throughout 
this process, the analysis of the historical development of the Psychiatric Reform in Brazil 
signals towards the advancement of the substitutive network and, at the same time, the 
effects of the neoliberal pacts for the integral and continuous care in mental health. The 
comprehension of the conditions of the territory highlights important indexes of poverty, 
vulnerability and violence, accompanied by the precarious state of inter-sectorial policies for 
the enforcement of rights in the region. With regards to the implementation of the mental 
health network in the territory, it is noticed that the administration models imposed a 
discontinuity with consequences in the consolidation of the matrix support. In the therapeutic 
projects, these processes stand out in the obstacles to a radical rupture within the concept of 
mental illness and the production of interventions centralized in the territory, which 
associates with the acknowledgement of the singular features in the production of the care. 
The field of Primary Health Care, especially through the Family Health Strategy, presents 
itself as a powerful item in the offering of guided orientations to the needs of the subjects 
from their concrete living conditions, impacting the community and articulating inter-sectorial 
networks. In order to do so, the study points towards the need to invest in the qualification of 
the mental health care carried out by Primary Health Care, understanding the need to 
prioritize, in the therapeutic projects, the relationship between society and madness, towards 
a commitment with the historical process of social transformation.               
 

KEYWORDS: Psychiatric Reform; Anti-Asylum Fight; Primary Health Care; 
Sociohistorical Psychology; Therapeutic Itineraries. 
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INTRODUÇÃO 

 
“Há situações em que é impossível fazer solução de 
compromissos, porque se o fizermos estamo-nos 
comprometendo com a morte e com a morte não há 
solução de compromisso” (Franco Basaglia). 

  

Caracterização do campo da investigação: sobre as implicações com a 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial  

Este trabalho nasce de uma história de luta. De uma luta coletiva, porque 

sustentada por um sonho coletivo. Posso dizer que fui presenteada pela 

possibilidade de me encontrar com esse coletivo, de por ele me encantar e, desde 

então, tenho sustentado a escolha de fazer dessa possibilidade de encontro parte da 

minha história de trabalho, parte de meus compromissos com a transformação da 

realidade, parte de meus mais importantes afetos, parte dos meus sonhos, parte da 

minha formação e do projeto de formação com o qual me implico, parte daquilo que 

considero valer a pena investigar e do conhecimento com o qual me comprometo 

fazer avançar. Assim, me misturo com esse sonho e essa luta coletiva: a luta por 

uma sociedade sem manicômios.  

 Processo que se efetiva marcadamente como um movimento de luta social no 

Brasil, a Reforma Psiquiátrica foi experimentada e construída a partir de diferentes 

experiências, sustentadas por importantes produções teóricas ao redor do mundo, 

fortemente identificadas ao longo da segunda metade do século XX no cenário 

europeu. Esses movimentos ou experiências de Reforma Psiquiátrica tiveram como 

determinantes essenciais as questões socioeconômicas que se configuraram no 

contexto pós-Segunda Guerra Mundial e todos os debates em torno dos Direitos 

Humanos dela decorrentes.  

Amarante (2003) afirma que “[...] o período posterior à Segunda Guerra 

Mundial foi uma fase muito importante para o desenvolvimento de novas abordagens 

na teoria e na técnica psiquiátricas” (p. 26). Marcas como a ascensão do nazismo na 

Alemanha e a efetivação de um projeto de massacre racial e social, além das 

diferentes situações de crueldade, violência e atrocidades cometidas e sustentadas 

durante a guerra e do legado de cerca de 45 milhões de pessoas mortas no período 

de 1939 a 1945, dispararam o debate em torno da criação de uma nova organização 
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internacional, que veio a se chamar Organização das Nações Unidas (ONU), a qual 

estava orientada por um forte apelo à solidariedade entre os povos.  

A questão dos Direitos Humanos pautada a partir das barbáries assistidas ao 

longo da Segunda Guerra ganha importância no debate internacional e culmina com 

a proclamação, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesse cenário, além da importante questão 

relativa à recuperação de mão de obra essencial para a reconstrução das nações 

devastadas pela Guerra, é comum a comparação da situação dos hospitais 

psiquiátricos com os campos de concentração, assim como uma contundente crítica 

às práticas dessas instituições, com ênfase em aspectos como a privação de 

liberdade e a violação de direitos humanos. Nas palavras de Amarante (2003, p. 27): 

 

Esta semelhança não era suportável para a Europa democrática que 
estava sendo reconstruída após a Segunda Guerra Mundial e, assim, 
este cenário precisava ser modificado urgentemente.  
Neste contexto, toda espécie de violência e desrespeito aos direitos 
humanos era repudiada e reprimida pela sociedade. A sociedade não 
aceitava a violência existente nos asilos psiquiátricos.  
Durante o período da guerra, foram inúmeros os danos psicológicos, 
físicos e sociais que acometeram um enorme contingente de homens 
jovens. Ao mesmo tempo que era muito importante reverter esse 
quadro, a situação social e econômica era muito precária. A iniciativa 
para a reconstrução das nações era um ponto indispensável e 
extremamente urgente para toda a Europa. 
Somada a esses aspectos, surgia a necessidade de recuperar mão 
de obra. Como já dissemos, grande parte da população que 
participava do processo produtivo foi morta ou invalidada durante a 
guerra. A pequena parcela de sobreviventes encontrava-se bastante 
prejudicada pelos problemas decorrentes da permanência no campo 
de batalha.  
Com isso, parcelas da população que antes eram consideradas 
improdutivas passaram a ser chamadas a participar ativamente do 
processo de reconstrução. Entre essa população potencialmente 
produtiva encontrava-se a população de pacientes internados nos 
hospitais psiquiátricos. 

  

Esse cenário oferece as condições necessárias para as primeiras 

contestações ao hospital psiquiátrico e às práticas destinadas à assistência à 

doença mental, heranças do século XIX. Foucault (1961/2014) descreve como, 

nesse século, foi possível enxergar a loucura a partir de uma verdade até então 

ignorada. Ou seja, é nesse momento, no qual está cravado o nascimento do asilo, 

que a loucura passa a ser reconhecida e tratada pela humanidade, no mundo 

ocidental moderno, como doença mental, por meio do saber de uma ciência positiva 

que se propõe a acessar na patologia a sua verdade e oferecer nas práticas médico-



15 
 

científicas a direção de sua cura. Mais importante nessa obra de Foucault, contudo, 

é a descrição dos processos pelos quais é efetivada, por meio desse 

empreendimento científico, uma complexa operação moral de controle em nome de 

uma determinada ordem. Assim nasce a Psiquiatria, ao lado de outras ciências psis, 

na leitura do autor, e o Hospital Psiquiátrico – instituições revisitadas, colocadas em 

análise, contestadas e transformadas a partir dos Movimentos de Reforma 

Psiquiátrica. Segundo Foucault (1961/2014, p. 489),  

 

[...] trata-se de operar sínteses morais, assegurar uma continuidade 
ética entre o mundo da loucura e o da razão, mas praticando uma 
segregação social que garanta à moral burguesa uma universalidade 
de fato e que lhe permita impor-se como um direito a todas as formas 
da alienação.  

 

 Faz-se importante destacar que a obra História da Loucura na Idade Clássica, 

de Michel Foucault, tem a sua primeira publicação em 1961. Referência importante 

para muitos autores do campo da Reforma Psiquiátrica, se trata de uma produção 

situada na segunda metade do século XX. Esse momento contextualiza, como 

citado, a contestação das instituições da Psiquiatria que haviam sido fundadas 

durante o período de consolidação do capitalismo nas sociedades ocidentais 

modernas, no século XIX. Ao mesmo tempo, é preciso destacar que essa obra se 

inscreve no seio dos debates do campo filosófico desse mesmo momento histórico, 

no qual encontramos outro subsídio importante para a produção de novas 

referências acerca da loucura e das formas de relação com essa experiência.  

Trata-se do debate em torno da ciência moderna, que fortalece as condições 

de questionamento do projeto positivista, fundamental para a sustentação da captura 

e da tradução da experiência da loucura como doença mental. Nesse sentido, 

podemos dizer que a obra de Foucault, antes de estar referida ao fenômeno da 

loucura, está referida aos discursos sobre esse fenômeno, sua história, suas origens 

e seus desdobramentos na apreensão e leitura da loucura, concebida, desde o 

discurso psiquiátrico, como doença mental. Persegue o autor o objetivo de 

reconstituir as origens desse discurso, explicitando, com isso, elementos 

fundamentais para a crítica às instituições da Psiquiatria. Publicada em 1954, outra 

obra desse mesmo autor, Doença Mental e Psicologia é uma primeira contribuição 

na qual, claramente, explicita-se esse projeto (FOUCAULT, 1954/1988). 
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 Assim, anunciados o campo social e epistemológico nos quais foi possível o 

questionamento de uma tradição em relação aos tratamentos destinados àqueles 

considerados doentes mentais, encontramos na segunda metade do século XX um 

conjunto de experiências reconhecidas como Movimentos de Reforma em 

Psiquiatria. Ressalvadas as devidas e significativas diferenças entre as Reformas 

empreendidas em diferentes contextos, esses movimentos guardam em comum o 

questionamento e a revisão de concepções e práticas relacionados ao tratamento 

das doenças mentais dispensados naquele momento.  

A partir de fundamentos e finalidades distintos que resultam em diferentes 

projetos, são colocadas em análise as teorias relacionadas à questão, operando 

uma transformação dentro do próprio campo da Psiquiatria a partir da construção de 

outras respostas para o que seria o próprio objeto referido ao seu campo. Em 

decorrência, produzem também novas proposições para a assistência dispensada 

às pessoas consideradas doentes mentais, representando um movimento intenso de 

criação de novas práticas de cuidado, construindo uma crítica contundente às 

instituições da loucura e operando profundas transformações nessas instituições e 

nas práticas em Psiquiatria. Finalmente, relaciona-se a esse projeto uma revisão da 

finalidade ou objetivo orientador que se coloca no horizonte dessas ações; o sentido 

ético que orienta o campo é ele mesmo reconstruído.  

Alguns desses Movimentos de Reforma Psiquiátrica chegaram a colocar em 

questão a própria definição de doença mental tal como tomada historicamente pela 

psiquiatria ou como orientadora das ações em psiquiatria e, por conseguinte, 

problematizaram a orientação de ações sustentadas pela finalidade de curar a 

doença ou remitir os sintomas. Construíram severas críticas às práticas hospitalares 

que representavam, naquele momento, expressão e realização dessa concepção e 

dessa finalidade, resultando em experiências significativas de transformação da 

instituição em alguns casos, de criação de novas instituições em outros, e ainda, de 

extinção dessas mesmas instituições. 

 Tomando as principais experiências de Reforma Psiquiátrica da segunda 

metade do século XX, podemos organizá-las entre aquelas que problematizaram a 

psiquiatria tomando como principal ponto de crítica o modelo do hospital psiquiátrico, 

aquelas que assumiram a comunidade como ponto fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho e aquelas que questionaram radicalmente a psiquiatria, 
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tanto no que diz respeito aos seus saberes como no que diz respeito às suas 

práticas (AMARANTE, 2003). 

No primeiro grupo, encontramos experiências como aquelas desenvolvidas 

nas Comunidades Terapêuticas da Inglaterra, expressão que teve sua primeira 

utilização em 1946 por T.H. Main, mas que se consagra em 1959 com os trabalhos 

do médico Maxwell Jones (AMARANTE, 2003). Também identificamos nesse grupo 

a Psicoterapia Institucional francesa, que teve como centro de referência a 

experiência desenvolvida na Clínica de La Borde dirigida pelo psiquiatra Jean Oury a 

partir de 1953, com importante participação de Felix Guattari, que ingressa em La 

Borde em 1955.  

Essa experiência foi precedida, no entanto, pelo trabalho realizado por 

François Tosquelles, em Saint Alban, entre 1940 e 1952, no qual são reconhecidas 

as bases e fundamentos da Psicoterapia Institucional (GALLIO e CONSTANTINO, 

1993; GUATTARI, 1992; OURY, 1977). Nesse grupo identificamos a potência de 

uma premissa fundamental que, sem dúvida, está presente também em outras 

experiências de Reforma, mas que nesses projetos ocupa o centro da discussão: é 

preciso transformar a instituição, na medida em que ela mesma é produtora das 

marcas da doença, daquilo que no sujeito os identifica e os constitui como doentes 

mentais. E, a partir disso, profundas experiências de questionamento do hospital 

psiquiátrico e de criação de novos modos de relação e de experimentação de 

práticas – como práticas de liberdade, autonomia e sustentação de conflitos –, são 

produzidas nas comunidades terapêuticas inglesas e na Clínica de La Borde na 

França.  

 O segundo conjunto representa o compromisso com uma psiquiatria inserida 

dentro da vida comunitária, orientada para a manutenção da pessoa em seu meio 

social como forma mais efetiva de tratamento e apostando em diferentes níveis de 

atenção, a partir de uma intervenção sobre as causas e no processo de evolução 

das doenças mentais. Com um enfoque preventivo importante, são experiências que 

buscam promover a saúde mental, prevenir e realizar diagnósticos e tratamentos 

precoces na própria comunidade, sendo a internação psiquiátrica um momento 

pontual do tratamento, necessário em alguns casos, mas que deve estar 

comprometida com a reabilitação e a reintegração social. Ressalvadas suas 

diferenças, é a concepção que orienta a Psiquiatria de Setor na França, surgida por 

volta de 1945 e sustentada pelas ideias de alguns psiquiatras dentre os quais se 
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destaca Lucien Bonnafé, assim como a Psiquiatria Comunitária ou Preventiva norte-

americana, apresentada nos Estados Unidos na década de 1960 por Gerald Caplan 

(AMARANTE, 2003). São experiências orientadas para a promoção da saúde mental 

e prevenção da doença mental que deixam de reconhecer o hospital como único 

lugar de tratamento, mas que pouco problematizam a própria concepção de doença 

mental e, em um projeto de caráter adaptativo, terminam por representar um novo 

empreendimento de medicalização e patologização da ordem social. “Ou seja, o que 

havia de chocante no asilo assume uma aparência humanitária no Centro de Saúde 

Mental” (AMARANTE, 2003, p. 54). 

Em relação a isso, a Antipsiquiatria na Inglaterra, representada pela produção 

de David Cooper a partir do final da década de 1950, e a Reforma Psiquiátrica 

italiana, com a radical experiência dirigida por Franco Basaglia desde a direção do 

Hospital de Gorizia iniciada em 1961, até a famosa experiência de Trieste durante a 

década de 1970, representam uma crítica radical: colocam em questão a própria 

concepção de doença mental, a partir da crítica ao processo e ao projeto histórico 

que permitiram sua fundação, abandonando a categoria médica e o conceito de 

doença mental, recusando assim, a tomada da loucura como algo a ser curado.  

Em seu lugar, apostam em formas de acompanhar e apoiar pessoas em seu 

processo de existência e em sua experiência de sofrimento, construindo novas 

possibilidades de relação comunitária, seja com foco nas relações familiares, como 

no caso da antipsiquiatria inglesa, seja com o foco nas relações e trocas sociais 

mais amplas organizadas a partir das formas de trabalho e produção em cada 

sociedade, como pautou a Reforma Italiana. Nesse processo, o que deve se 

transformar é a sociedade, a comunidade, no sentido da democratização das 

relações e da possibilidade de lugares possíveis de existência dos sujeitos 

considerados loucos no corpo social (COOPER, 1967/1971; COOPER, 1978/1983; 

BASAGLIA, 1968/1985; ROTELLI, 1988; ROTELLI, LEONARDIS, MAURI, 1990). 

No Brasil, essa história se mistura com a própria história de luta pela 

democratização da sociedade no final do século XX e pela agenda de compromissos 

com a defesa de direitos pautada para o Estado brasileiro neste mesmo período. 

Assim, o movimento que sustenta a denúncia das violações de direitos e da 

perversão das formas de assistência no campo da saúde mental é, antes de tudo, 

um movimento social que tem como horizonte a crítica à intolerância à diversidade e 

às práticas médico-sanitárias voltadas às pessoas consideradas doentes mentais, 
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denunciando-as como a continuidade de um projeto moralizador e higienizador no 

seio de uma sociedade desigual, submetida a uma lógica de perpetuação da 

dominação colonizadora. 

A luta pela transformação da assistência em saúde mental no país sempre 

esteve marcada como uma luta de denúncia de violação de Direitos Humanos e de 

defesa da cidadania, que tinha como horizonte o respeito à diversidade e a garantia 

de igualdade. Tem as suas origens relacionadas ao Movimento dos Trabalhadores 

em Saúde Mental (MTSM) forjado nas jornadas antiditatoriais dos fins dos anos de 

1970 e que se produziu em meio à ebulição de todo o campo de resistência e de 

bandeiras pela igualdade e pela democracia. O caminho desse Movimento foi 

percorrido lado a lado com o Movimento pela Reforma Sanitária e dele incorporou 

aspectos como a defesa da integralidade na atenção à saúde mental, a necessidade 

de uma concepção que reconheça os determinantes sociais do processo saúde-

doença, a afirmação da promoção e da assistência em saúde como um direito e a 

garantia do protagonismo e participação dos usuários e familiares desses serviços 

na formulação, fiscalização e implementação da rede assistencial.  

Assim, o Movimento da Luta Antimanicomial, fundado como um movimento 

social em 1987, caminha lado a lado e, mais do que isso, possibilita a promoção de 

uma transformação na política pública de saúde mental do País, a qual chamamos 

Reforma Psiquiátrica, no contexto de implementação de uma nova política pública 

de saúde no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

A existência de um movimento social, plural e democrático nas bases 
instituídas desde 1993 pelo Movimento Antimanicomial, com seus 
espaços plenários nacionais, com suas campanhas, com suas 
potencialidades enquanto espaços de expressão pessoal, coloca-se, 
evidentemente, como uma importante referência de desenvolvimento 
de aprendizagem para todos os que nele se envolvem: usuários, 
técnicos e familiares. Afinal de contas, é nesse microcosmo social 
que se exercita até as últimas consequências (ou pelo menos deveria 
ser assim) o experimento que propomos a toda a sociedade e que 
consiste em admitir e garantir a convivência plural de loucos e de 
supostos normais (SILVA, 2003, p. 97). 

 

Sem dúvidas, a trajetória brasileira sofre influências das experiências de 

Reforma Psiquiátrica realizadas em outros países e ganha, na especificidade do 

contexto de nosso país também, sua singularidade como uma importante e 

significativa experiência de Reforma Psiquiátrica. Como afirma Nicácio (1989, p. 98), 

este “[...] não é um processo linear, passível de ser administrado igualmente em 



20 
 

todas as regiões independente de forças e resistências político-econômicas e dos 

atores sociais”. Assim, com as especificidades resultantes da luta social pela 

efetivação de uma Reforma Psiquiátrica concretizada no âmbito do SUS, em um 

país fortemente marcado pela desigualdade e pela pobreza e em um cenário 

internacional no qual “[...] o modelo universalista de Estado social europeu já era 

colocado em crise pelo novo modelo neoliberal do Estado mínimo” (SPOSATI, 2008, 

p. 59), o Brasil empreende uma profunda mudança na assistência à saúde mental.  

 

[...] Seria apenas com o impulsionamento das novas experiências 
assistenciais, aí com destaque para o papel pioneiro desempenhado 
pelo CAPS da Avenida Paulista e, mais imperiosamente, para a 
intervenção no Hospital Anchieta em Santos, em 1989, que nós 
poderíamos passar a colher os surpreendentes efeitos humanos, 
técnicos, políticos, assistenciais, culturais etc. que, de certo modo 
pressupostos na nossa utopia ativa, ultrapassavam em muito 
quaisquer expectativas até então formuladas conscientemente, 
mesmo as mais otimistas. O que estava sonhado e adivinhado em 
nosso desejo, já que raríssimos de nós tinham, na época, algum 
conhecimento existencial prático de situações semelhantes às que 
ajudávamos a produzir – exceto a presença de dois ou três que 
traziam na bagagem a vivência de processos institucionais em outros 
países – floresceu com enorme riqueza. Sim, de fato, a retirada do 
obstáculo, representado pela rígida ordem psiquiátrica e pelos 
inumanos meios físicos do manicômio – grades, celas, excesso de 
medicação etc. – possibilitou o desabrochar de uma complexa 
experiência antropológica, de sabor absolutamente nacional, onde os 
antigos “pacientes” puderam ter redimensionadas as suas existências 
(SILVA, 2003, p. 94). 

  

É possível reconhecer na trajetória histórica percorrida, assim como nos 

efeitos dessa experiência do ponto de vista das diretrizes da política de saúde 

mental e das concepções orientadoras do fomento de novas práticas, uma forte 

influência do pensamento de Franco Basaglia e, portanto, da experiência da 

Reforma Psiquiátrica italiana. A vinda de Franco Basaglia para o Brasil em 1979 é 

um marco significativo para a nossa Reforma Psiquiátrica. Reconhecido como um 

momento de efervescência, de busca de referências e de intensos debates em torno 

da assistência psiquiátrica, os diálogos realizados no Brasil com Basaglia (1979) 

expressam o profundo compromisso e desejo de mudança, as contradições e 

conflitos enfrentados no território brasileiro, a busca por caminhos capazes de tornar 

real uma utopia. Ali identificamos um sonho coletivo sendo debatido ao mesmo 

tempo em que é tecido. Um sonho que encontrou nas ideias de Basaglia e na 

experiência italiana a sua radicalidade. Radicalidade no sentido daquilo que o 

fundamenta, do campo no qual repousam suas raízes e do pensamento que 
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alimentará a sua trajetória.  Daquilo com que se deparou nas visitas aos hospitais 

psiquiátricos em nosso país, realidade tão bem descrita na série de reportagens 

jornalísticas realizada por Hiram Firmino em 1979 para o estado de Minas Gerais 

(FIRMINO, 1979/2014), Basaglia nos deixa provocações como: “É necessário lutar 

dentro da instituição”; “pior que campo de concentração”; e aquela com a qual abro 

esse trabalho, “Há situações em que é impossível fazer solução de compromissos, 

porque se o fizermos estamo-nos comprometendo com a morte e com a morte não 

há solução de compromisso” (BASAGLIA, 1979, pp. 136-137). Diz ainda Basaglia 

(Idem, p. 136): “Sou como o menestrel medieval que percorre as aldeias e vai 

embora. É necessário que quando eu partir, o palco não fique vazio”. 

 O palco não seguiu e não segue vazio. Movidos por uma utopia comum, 

somos muitos a buscar uma atenção digna às pessoas com sofrimento psíquico e a 

combater as práticas de violência e anulação moral de suas possibilidades de 

existência. Desde 1987, com a criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) na cidade de São Paulo, passando pela primeira grande intervenção em um 

Hospital Psiquiátrico realizada na cidade de Santos/SP, em 1989, que levou ao seu 

fechamento, pela aprovação de uma Lei em 20011, por uma sequência de quatro 

conferências nacionais de saúde mental, por complexas operações de fechamento 

de leitos psiquiátricos, pela abertura e regulação de novos serviços, pela criação de 

muitos dispositivos e pela invenção cotidiana de novas estratégias de cuidado, 

somos muitos os envolvidos no campo da assistência, da gestão, do movimento 

social, da ciência e da formação com o percurso na direção da utopia Por uma 

sociedade sem manicômios.  

 A I Conferência Nacional de Saúde Mental denunciava existirem no Brasil em 

1983, segundo dados do Cadastro de Estabelecimentos da Saúde, cerca de 85.000 

leitos psiquiátricos, sendo 75% deles pertencentes aos setores privados, resultado 

da perversa política de financiamento público dessas instituições nos anos de 

ditadura militar: “Estima-se que em 1981, 96% dos recursos gastos pelo INAMPS, 

em serviços de terceiros na área de psiquiatria, foram utilizados para a assistência 

hospitalar e somente 04% para a assistência ambulatorial” (BRASIL, 1988, p. 37). 

Segundo dados publicados pela Revista Radis (MACHADO, 2005), o Brasil chegou 

                                                           
1 Lei N. 10.216/01. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
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ao número de 86.000 leitos em hospitais psiquiátricos convencionais em 1991, 

sendo que em 1997, 93,14% dos recursos remuneravam internações psiquiátricas, 

sobrando um resíduo de 6,8% para o sistema extra-hospitalar. Nossos avanços e 

nossas realizações em torno da superação dessa realidade são muitos e merecem o 

reconhecimento de uma significativa experiência de Reforma Psiquiátrica.  

Segundo dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), o país possui hoje 

25.988 leitos SUS em 167 hospitais psiquiátricos e, para além disso, a expansão 

importante de uma rede de atenção plural, que experimentou e efetivou outras 

experiências na relação com a loucura, a partir da problematização das perspectivas 

orientadas exclusivamente pela cura da doença. Estão em atuação no país 2.209 

CAPS, 610 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) em funcionamento, 34 

Unidades de Acolhimento, 111 equipes de consultório na rua e mais 888 leitos de 

saúde mental em Hospitais Gerais para o atendimento dessa população. Os gastos 

com saúde mental se inverteram entre 2005 e 2006, sendo que no início da década 

atual a porcentagem dos gastos com serviços extra-hospitalares passou a ser a 

mesma relativa aos gastos com hospitais psiquiátricos dez anos atrás (BRASIL, 

2015). Temos assim uma rede de atenção comunitária voltada para o atendimento 

aos casos graves de saúde mental, compreendidos como pessoas com transtornos 

mentais severos e persistentes e pessoas que fazem uso nocivo de álcool e/ou 

outras drogas. E, nesse cenário, temos como diretriz da política de saúde mental 

brasileira a descentralização da assistência e o reconhecimento do papel estratégico 

da Atenção Básica para o cuidado territorializado em saúde mental.  

Há atualmente no Brasil uma cobertura populacional estimada em cerca de 

60% quanto à implementação de equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

com o total de 3898 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) implementados 

(BRASIL, 2015). Essas equipes, seguindo as diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Mental e da Política da Atenção Básica, devem empreender esforços 

cotidianos no acompanhamento dos casos de saúde mental no território, a partir de 

uma ação articulada com a rede especializada de saúde mental.  

No que pese o reconhecimento de todos esses avanços, a implicação com 

esse sonho coletivo nos provoca preocupações e muitas inquietações. O 

compromisso com uma sociedade sem manicômios nos implica com uma análise 

crítica. A progressiva substituição dos leitos em hospitais psiquiátricos reivindicada e 

deliberada desde a I Conferência Nacional de Saúde Mental em 1987 (BRASIL, 
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1988) não alcançou até hoje a extinção dessas instituições. Ao contrário, observa-se 

uma dificuldade com a efetivação do fechamento dos leitos nestes hospitais pela 

desaceleração de sua diminuição. Se havia no Brasil 86 mil leitos públicos em 

hospitais psiquiátricos em 1991, esse número caiu para 51.393 em 2002, 

representando o descredenciamento de aproximadamente 35 mil leitos em uma 

década (BRASIL, 2015). Ocorre que do período que segue resultam hoje 25.988 mil 

leitos SUS em hospitais psiquiátricos, indicando que foram descredenciados, entre 

2002 e 2014, outros 25 mil leitos. Ou seja, a Reforma Psiquiátrica brasileira 

desacelerou em termos de fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos. Sofre ela 

ainda, atualmente, com o financiamento público de novas instituições asilares, agora 

voltadas claramente aos usuários de álcool e outras drogas, representando um 

retrocesso diante de conquistas duramente alcançadas.  

Os dados indicam ainda que, embora não tenhamos a cobertura completa de 

CAPS conforme preconiza o próprio Ministério da Saúde, avançamos para uma boa 

cobertura e que não é a insuficiência da rede extra-hospitalar que explica a 

dificuldade em relação ao fechamento de hospitais, mas antes disso, os entraves 

relativos aos interesses em disputa nesse campo. No Brasil há ainda um número 

significativo de moradores em hospitais psiquiátricos, de hospitais psiquiátricos e 

violações de Direitos Humanos nestas instituições, bem como um campo de defesa 

destas instituições que nos leva a assistir a um afrouxamento do caráter 

antimanicomial da Reforma Psiquiátrica. Nesse contexto, nos inquieta o risco de 

mantermos um modelo de Reforma Psiquiátrica em que convivem, 

concomitantemente, uma rede substitutiva com hospitais psiquiátricos – o que 

representa aquilo que as perspectivas contrárias à Reforma defendem.  

Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a grande expansão do sistema 

de atenção substitutivo em saúde mental tem produzido novos problemas e 

apontado novos desafios. Do cotidiano dos impasses com os quais temos nos 

deparado a partir do campo da formação, nos nossos encontros com o território e os 

serviços nele cravados, acompanhamos muitas dificuldades. Dificuldades essas que 

têm muitas razões de ser, mas que se expressam, de forma muito arriscada para o 

nosso projeto, acima de tudo em uma delas: a dificuldade de manter viva no interior 

dos serviços substitutivos a crítica à redução sanitária do problema com o qual nos 

deparamos quando estamos diante da loucura. A incorporação da Reforma 

Psiquiátrica pela institucionalidade do Estado não significou o fortalecimento da 



24 
 

proposição que lhe deu origem. Trabalhar com sujeitos concretos e seus sofrimentos 

em territórios concretos, reconstruindo ou construindo novas possibilidades de 

existência nesses territórios como apoiadores parceiros diante do protagonismo do 

próprio usuário, poderia ser uma boa formulação para o que esperamos da atuação 

das equipes na rede substitutiva. Contudo, ali onde encontramos a dificuldade de 

lidar com situações de crise, a impossibilidade de construir projetos terapêuticos a 

partir do território vivido pelo sujeito, a medicalização excessiva e muitas vezes 

exclusiva enquanto intervenção terapêutica, o que assistimos em verdade é a perda 

da radicalização do projeto antimanicomial não mais apenas na condução da 

Reforma Psiquiátrica, mas em seu cotidiano.  

 É dessa minha implicação, que me faz adentrar ao campo da assistência e ao 

campo da formação em saúde mental sempre absolutamente marcada pela 

condição de militante da luta antimanicomial, que surge a inquietação desse 

trabalho. Do desejo de recuperar a radicalidade para fazer avançar a política que 

queremos pública em nosso País. Por isso escolho voltar a Basaglia ao longo dessa 

construção, na medida em que encontramos em sua obra e no movimento de 

Reforma Psiquiátrica do qual é referência, elementos que possibilitam uma crítica 

radical à tomada da loucura pela concepção de doença. Dela decorre também uma 

crítica às práticas de cuidado que, restritas à dimensão sanitária, se empobrecem no 

que diz respeito à criação de novos territórios existenciais, novas formas de 

participação social, novos modos de relação com a comunidade.  

Com esses subsídios, procuramos colocar em análise o que tem sido possível 

realizar como atenção aos casos graves de saúde mental em nosso território, 

formular algo que tem se mantido vivo e presente em algumas práticas e merece 

potencialização: bons caminhos para darmos continuidade a uma Reforma 

Psiquiátrica efetivamente antimanicomial. 
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Caracterização do cenário da pesquisa: sobre as implicações com a 

trajetória do PRÓ-PET-Saúde (PUCSP – 2012/2014)  

Foi com esse olhar que vivi, ao longo do período de elaboração do doutorado, 

dois anos e meio de intenso trabalho na tutoria do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), o qual se desenvolveu como parte do 

convênio firmado entre a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) e o 

Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde). 

Há alguns anos, os cursos de Psicologia, Fonoaudiologia e Serviço Social da 

PUCSP concentravam uma série de ações, por meio de estágios e projetos de 

extensão universitária, em parceria com serviços da rede pública de saúde, na 

região da Freguesia do Ó e Brasilândia do município de São Paulo. A partir de 2008, 

esta parceria se institucionalizou por meio de um convênio firmado com a 

Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do Ó/Brasilândia (FÓ/Brasilândia) para 

o desenvolvimento do Pró-Saúde.  

O Pró-Saúde é um programa desenhado e financiado pelo Governo Federal, 

que tem como objetivo reorientar o processo de formação dos profissionais da 

saúde, tendo em vista a sua qualificação para atuação no SUS, de forma a 

responder às necessidades de saúde da população. As transformações na formação 

devem se estruturar em três eixos: 1) orientação teórica; 2) cenários de prática e  

3) orientação pedagógica. Ao mesmo tempo, este programa objetiva qualificar e 

ampliar a resolutividade da atenção prestada pela rede pública de serviços de 

saúde, a partir de projetos construídos e desenvolvidos de forma cooperada entre 

gestores da rede e instituições de ensino.  

Em 2012, essa parceria entre a PUCSP e a Secretaria de Saúde foi 

repactuada a partir do Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (Pró-PET-Saúde), que vinculou ao conjunto de ações desenvolvidas pelo 

Pró-Saúde, um trabalho de pesquisa e extensão realizado por estudantes, 

professores (tutores) e trabalhadores dos serviços (preceptores).  
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Como desdobramento das ações do Pró-Saúde, o eixo norteador do Pró-PET-

Saúde, desenvolvido em parceria com a PUCSP e com a Supervisão Técnica de 

Saúde da FÓ/Brasilândia, tomou como prioridade o cuidado em saúde mental, 

considerando a necessidade de articulação das ações em rede a partir da Atenção 

Básica e das demandas e recursos do território.  

A partir do exposto, foi desenvolvido um projeto de pesquisa-intervenção pelo 

Pró-PET-Saúde, intitulado Aprimoramento do cuidado em Saúde Mental (transtornos 

mentais/álcool e outras drogas) no território da FÓ/Brasilândia: a presença da 

Atenção Básica, que implicou diretamente serviços da Atenção Básica e da rede 

especializada de saúde mental na região.  

O projeto comportava, para a sua execução, a participação de 03 (três) 

professoras tutoras da PUCSP, 12 (doze) preceptores trabalhadores dos serviços e 

24 (vinte e quatro) estudantes bolsistas dos cursos de graduação acima referidos.  

Ao longo dos dois anos e meio de trabalho, participaram diretamente como 

preceptores, em diferentes momentos, um total de 20 (vinte) trabalhadores dos 

serviços da rede de saúde da FÓ/Brasilândia, 46 (quarenta e seis) estudantes 

bolsistas, além das professoras que, juntamente comigo, dividiram a tutoria do 

Projeto, a saber: Profa. Dra. Maria Cristina Gonçalves Vicentin, coordenadora geral 

do Pró-PET-Saúde e Profa. Dra. Edna Maria Severino Peters Kahhale.  

Além disso, circularam e participaram da experiência, de diferentes maneiras, 

estudantes de pós-graduação e graduação por meio de atividades de estágio, 

ensino e/ou pesquisa, vários professores da PUCSP, implicados com o 

desenvolvimento do programa e o desdobramento de suas atividades. Com eles, um 

conjunto de gestores e trabalhadores da rede que circulou nas atividades propostas 

pelo Pró-PET-Saúde, acompanhou a sua realização, compôs as intervenções e 

constituiu o comitê gestor do projeto em parceria com a Universidade e a Secretaria 

de Saúde. 

 O projeto para o Pró-PET-Saúde foi construído a partir de uma pactuação 

entre a Universidade, a Supervisão Técnica da FÓ/Brasilândia e serviços de 

saúde/saúde mental, com a ênfase no cuidado em saúde mental.  

Ele apresentava como justificativa a identificação de “persistentes demandas 

de atenção em saúde mental, com necessidades de ampliação e complexificação 
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das respostas ofertadas”2 ao longo do processo percorrido na parceria entre PUCSP 

e serviços do território de responsabilidade da Supervisão Técnica de Saúde 

FÓ/Brasilândia. Anunciava um diagnóstico, que representava uma queixa por parte 

de gestores e trabalhadores, de crescente processo de medicalização dos usuários, 

visível no consumo de medicação controlada, defendendo “a necessidade de 

mudança no modelo de atenção e de subsídios para a sustentação de novas 

práticas”. O trabalho da Estratégia Saúde da Família (ESF) revelava que havia uma 

parcela da população sem acesso aos serviços de saúde e/ou assistência, 

população essa identificada pelos agentes da ESF como em situações de sofrimento 

mental ou vulnerabilidade, pessoas que, ainda que não possuam um diagnóstico 

preciso de transtorno mental, expressam uma demanda de cuidado e atenção.  

Nesse cenário, o projeto afirmava que  

 

[...] essa demanda tem permanecido sem respostas efetivas, na 
medida em que não se produzem formas de vinculação dessa 
população a projetos do serviço, nem se viabilizam estratégias de 
cuidado e acompanhamento desses casos. Além desses casos, há a 
parcela da população diagnosticada com transtorno mental e que 
basicamente faz uso de medicação e ainda os casos de sofrimento 
mental associado ao abuso de álcool ou outras drogas. 

 

Reconhecia, assim, a necessidade de ampliar, aprimorar e consolidar 

estratégias de matriciamento que, articulando a rede e as ações dos diversos 

serviços respondessem, ao mesmo tempo, à “formação e acompanhamento 

permanente das equipes para atuar em saúde mental na perspectiva do cuidado 

intensivo, da clínica ampliada e da promoção de saúde mental”.  

 

 

                                                           
2 Apresentarei trechos do Projeto enviado ao Ministério da Saúde para o Pró-PET-Saúde (2012-2013) 
em parceria entre a Fundação São Paulo/PUCSP e a Supervisão de Saúde FÓ/Brasilândia/ 
Coordenadoria de Saúde Norte/Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura de São Paulo, que teve 
como professores proponentes: Altair Cadrobbi Pupo e Maria Cecília Bonini Trenche (curso de 
Founoaudiologia); Kátia El-Id, Edna Peters Kahhale, Elisa Zaneratto Rosa (curso de Psicologia); 
Maria Cristina G. Vicentin (curso de Psicologia e Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social); 
Maria do Socorro Cabral (curso de Serviço Social). As citações do projeto são importantes para situar 
elementos essenciais à sua compreensão, sendo que não se trata de material publicado, mas 
submetido para a concessão do convênio.  
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O projeto partia ainda da compreensão que o desenvolvimento dessas ações 

exigia a elaboração de diagnósticos mais precisos, capazes de fornecer elementos 

para a construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) e revisão das ofertas 

dos serviços de saúde, ampliando as ações intersetoriais e em rede. Para isso, seria 

preciso um olhar mais cuidadoso à população atendida, às características próprias 

do território, às ofertas e estruturas do serviço e, por fim, aos processos de trabalho. 

Apresentaram-se, então, dois projetos para o PET-Saúde: 1) Aprimoramento 

do cuidado em saúde mental (transtornos mentais) no território da Freguesia do Ó e 

Brasilândia: a presença da Atenção Básica e 2) Aprimoramento do cuidado em 

saúde mental (álcool e outras drogas) no território da Freguesia do Ó e Brasilândia: 

a presença da Atenção Básica. Ambos os projetos visavam  

 

[...] desenvolver pesquisas e ações no campo da atenção à saúde 
mental na interface com Atenção Básica, de forma articulada, 
considerando a singularidade da caracterização/demanda em saúde 
mental de cada um, a saber, transtornos mentais e álcool e outras 
drogas. 

 

Os projetos, trabalhados durante todo o tempo de forma articulada, tiveram 

como referência as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental e da Reforma 

Psiquiátrica, buscando avanços na constituição de uma rede comunitária de 

serviços, capazes de garantir o cuidado qualificado e os direitos das pessoas com 

transtornos mentais ou que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas (BRASIL, 

2005). 

 Para atingir os seus objetivos, o PET-Saúde buscou, ao longo de dois anos e 

meio de trabalho, realizar atividades relativas a dois âmbitos, de forma 

absolutamente articulada: pesquisa e apoio à formulação e acompanhamento de 

projetos de intervenção. 

 Tentou-se construir, em uma primeira etapa, um diagnóstico/mapeamento da 

população com transtornos mentais graves ou em uso abusivo de álcool e outras 

drogas atendida pelos serviços da Atenção Básica e da rede especializada 

envolvidos no projeto.  

A partir desse levantamento, em uma abordagem mais qualitativa e a partir de 

uma pesquisa-ação, a segunda etapa da pesquisa consistiu em caracterizar os 

itinerários terapêuticos nos cuidados em saúde mental de usuários que frequentam 

as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros serviços de saúde mental.  
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Nessa etapa, os recursos de genograma e ecomapas foram utilizados como 

estratégicos para o reconhecimento desses itinerários terapêuticos e para a 

elaboração dos PTS em cada caso.  

O conceito de itinerários terapêuticos foi bastante central no processo da 

pesquisa. Foi ele tomado para se referir à busca de cuidados terapêuticos pelo 

usuário, revelando, portanto, as práticas individuais e socioculturais de saúde, que 

se realizam nos caminhos percorridos pelos indivíduos no território a fim de 

responder às suas necessidades ou problemas de saúde (GERHARDT, 2006). Essa 

trajetória construída a partir das escolhas dos usuários deve, sem dúvida, ser 

analisada à luz do contexto em que estão inseridos e das possibilidades ofertadas 

pelo seu território.  

Território, outra referência fundamental em nosso trabalho, é aqui 

reconhecido como um conceito que tem conquistado cada vez maior importância 

para os avanços do SUS. Tomada para além da referência espacial, ou da definição 

da região de abrangência de um determinado serviço ou uma determinada rede de 

atenção à saúde, a noção de território pressupõe que cada região possui 

especificidades sociais, políticas, naturais, absolutamente relacionadas às 

demandas de saúde nela configuradas. Mais que isso, para além da área definida de 

atuação do Estado, o território refere-se a uma apropriação social, política, 

econômica e cultural produzida na relação do sujeito com essas especificidades do 

espaço que ocupa em um determinado tempo. Espaço vivenciado, ocupado, 

significado pelo sujeito e pela comunidade (FARIA & BORTOLOZZI, 2009). 

 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto 
de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas 
pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma 
identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 
materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi (SANTOS, 
2000, p. 96). 

 

A partir destas concepções de itinerários terapêuticos e de território, 

passamos a olhar a trajetória traçada pelos sujeitos ao mobilizar recursos ou 

formular estratégias para o enfrentamento de seus problemas e necessidades 

também como itinerários percorridos e modelados pelas histórias e dinâmicas de 

cada indivíduo, os quais são ao mesmo tempo marcados pelas características das 

cidades que habitam e por suas condições socioeconômicas.  
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Assim, consideramos que o itinerário é uma ferramenta da clínica 
ampliada no território, articulado à singularidade de vida do usuário, 
além de um sinalizador da ação em rede, funcionando, portanto, 
como crivo de análise e de intervenção a um só tempo (CONCEIÇÃO 
et al, 2015, p. 847). 

 

A intervenção do PET-Saúde possibilitou a formulação e realização de 

projetos de intervenção no território em diferentes serviços, assim como a sua 

integração, que tiveram como foco a qualificação do matriciamento, a aproximação 

com o território e o trabalho a partir das situações de vulnerabilidade, a ampliação da 

circulação dos usuários e a potencialização de recursos terapêuticos.  

O desenvolvimento do projeto envolveu todos os serviços da rede 

especializada de saúde mental da região e duas UBSs, dos quais foram oriundos os 

trabalhadores/preceptores do projeto que, quinzenalmente, se encontravam na 

universidade com os tutores e estudantes para a formulação e acompanhamento 

das ações no território e de toda a pesquisa. O território da FÓ/Brasilândia conta 

com um CAPS II, um CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD III), um CAPS Infantil  

(CAPS i) e um Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO), todos eles 

diretamente envolvidos no projeto. Além desses, foram eleitas duas UBS, a partir 

das quais foi referenciado o território de abrangência do projeto com a participação, 

em ambos os casos, das equipes de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

apoiadoras das Unidades, também por meio da preceptoria de trabalhadores.  

Revisitar os resultados esperados para esse Programa traz a satisfação de 

identificar o compromisso contínuo com a sua finalidade e a presença de produtos e 

de processos em aprimoramento que representam a sua efetivação. O Projeto 

apresentava como resultados esperados, a  

 

[...] caracterização das demandas em saúde mental/álcool e outras 
drogas e dos itinerários de cuidado, que subsidiem ações de cuidado 
e projetos terapêuticos efetivos pelos serviços de saúde no território; 
caracterização de situações de vulnerabilidade em saúde 
mental/álcool e outras drogas, permitindo o agenciamento de vínculos 
e dispositivos terapêuticos na rede; qualificação das ações de 
atenção em saúde mental nos serviços e no território, sobretudo da 
estratégia de matriciamento; oferecimento de subsídios para o 
desenvolvimento das ações do Pró-Saúde, sobretudo no que se 
refere à qualificação da escuta e dos cuidados em saúde mental. Do 
ponto de vista da Universidade, o projeto propiciará a qualificação de 
metodologias de pesquisa para o campo da saúde mental/atenção 
básica, e a difusão e qualificação da abordagem da temática na 
formação.  
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Dos vários e diferentes encontros realizados ao longo desse período, 

identificamos muitas marcas. Elas se deram na Universidade, no território, no interior 

de cada serviço, nos espaços de militância, em fóruns, em congressos, em 

encontros científicos. Uma experiência potente de encontro entre trabalhadores de 

diferentes serviços, de encontro da Universidade com o serviço, de presença da 

Universidade no território, de afetação pelas trajetórias e reivindicações dos 

usuários, de produção de pesquisa com trabalhadores, de espaços criativos e vivos 

de formação, de transformação de todos nós e dos lugares em que habitamos e 

construímos nossa práxis (CONCEIÇÃO et al, 2015). 

 Do ponto de vista dos compromissos da Universidade, que nos implica 

diretamente, pela trajetória a que damos continuidade no cotidiano de nosso 

trabalho, assumíamos o projeto de ampliar as transformações do processo de 

formação, de produção de conhecimentos e de prestação de serviços à população, 

em uma abordagem integral do processo de saúde-doença, tendo como eixo 

condutor os repertórios do campo da saúde mental. 

Nesse sentido, fazer confluir para a elaboração dessa tese questões 

disparadas por essa experiência foi nos parecendo fundamental. Ela parte, portanto, 

da inquietação e do trabalho de um grupo amplo do qual faço parte, um grupo de 

professores, trabalhadores, estudantes, usuários que percorreram o caminho do 

PET-Saúde durante dois anos e meio e que ainda hoje trabalham com seus 

desdobramentos. Na tese, tomamos a questão disparadora do projeto – o 

aprimoramento do cuidado em saúde mental e o papel estratégico da Atenção 

Básica – e o modo como foram, na prática, mostrando-se complexas suas 

determinações e implicações. Pretendemos, então, construir uma discussão a partir 

das referências que sustentam o projeto de Reforma Psiquiátrica que vimos 

empreendendo no país e a partir de referências críticas em Psicologia, mais 

claramente aquelas relativas ao campo teórico e epistemológico da Psicologia 

Sócio-Histórica.  
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Caracterização da questão a ser investigada e da tese a ser defendida: 

sobre as implicações com a transformação de vidas territorializadas 

 Em minha dissertação de mestrado (ROSA, 2005), dediquei-me a discutir a 

questão da loucura a partir do referencial da Psicologia Sócio-Histórica, utilizando-

me de seus fundamentos epistemológicos e metodológicos para revisitar e criticar as 

referências que permitiram a sua abordagem como doença mental. Nesta análise, 

apontei para o fato de que a racionalidade científica moderna ofereceu elementos 

fundamentais para essa passagem (a naturalização do objeto, em especial do objeto 

das ciências humanas e da Psicologia; a fragmentação do real e as dicotomias 

razão-afetividade, indivíduo-sociedade, sujeito-objeto, saúde-doença, dentre outras; 

a afirmação da neutralidade da ciência) e pude afirmar que: 

 

[...] a Psicologia Sócio-Histórica coloca-se como possibilidade de 
leitura crítica no campo uma vez que se apoia numa perspectiva 
dialética, permitindo a superação de dicotomias que foram centrais no 
projeto referido, fundamentalmente a dicotomia indivíduo x sociedade. 
Permite superar, ainda pela perspectiva dialética, a transposição da 
visão de universo mecânico e elementar na compreensão deste 
fenômeno, superando com isso dicotomias outras presentes na noção 
contemporânea de loucura, como razão x afetos, natural x social. 
Além disso, e porque sua referência não é apenas dialética, mas 
materialista histórica, a Psicologia Sócio-Histórica pode trazer um 
rompimento com a perspectiva positivista de muitas das leituras psi, 
as quais naturalizaram o fenômeno, deixando de considerar as 
condições históricas necessariamente implicadas na forma de lê-lo e 
de tratá-lo desenvolvidas por elas próprias. Por isso mesmo, a 
Psicologia Sócio-Histórica coloca-se como leitura que supera de 
imediato o discurso do compromisso com a neutralidade, que, como 
vimos, é na realidade compromisso com o projeto social de 
ordenação da realidade segundo a lógica capitalista de exploração e 
desigualdade. Ela deverá reconhecer sempre a direção com a qual se 
compromete, enquanto práxis, nas proposições teóricas que podem 
referenciar a compreensão da loucura e na explicitação de princípios 
orientadores para a intervenção profissional em relação à mesma. 
Finalmente, a abordagem procura construir uma leitura que 
reconhece o sujeito, sem que este fique perdido na análise das 
questões sociais de seu tempo ou ainda desvinculado das mesmas. 
O sujeito é histórico e social na sua essência, mas é também por 
essência, afetado nessa relação, sendo, portanto, necessário 
reconhecer a dimensão de sua afetividade nas análises 
empreendidas (ROSA, 2005, pp.104-105). 

  

A partir destes fundamentos, fez-se possível demonstrar o modo como esse 

referencial compunha o campo de leituras críticas na Psicologia acerca da questão 

da loucura e das práticas de atenção a ela dispensadas, na medida em que permitia 
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denunciar as formas sutis de exclusão operadas a partir das categorizações 

científicas sobre a loucura.  

Isso porque a perspectiva sócio-histórica em Psicologia apresenta uma leitura 

que coloca em questão a naturalização, ou seja, que resgata a historicidade como 

categoria essencial para a apreensão dos processos sociais e humanos. Disso 

resulta uma direção e um compromisso com a transformação da realidade das 

práticas e instituições que se fundamentam na patologização do fenômeno. 

 Ancorados no materialismo histórico e dialético, reconhecemos que a 

atividade social dos homens, por meio da qual atuam na transformação da natureza 

em busca da satisfação de suas necessidades, produz a sua própria existência. 

Segundo Marx e Engels (1846/2009), a produção dos meios para a satisfação das 

necessidades da vida material é o primeiro ato histórico e a condição fundamental 

de toda a história. Dele deriva a produção de novas necessidades e, como produto 

das relações entre os homens na sua atividade, a própria consciência. Isso implica 

reconhecer que o conteúdo humano da existência dos homens constitui-se como um 

produto histórico e somente a partir dessa dimensão histórica pode ser conhecido. 

Ao longo da história, os homens dão continuidade, em circunstâncias modificadas, à 

atividade que lhe fora transmitida, ao mesmo tempo em que transformam as velhas 

circunstâncias com uma atividade mudada. Assim opera o movimento da realidade 

social e histórica, sendo que nesse processo a humanidade se produz e é 

transformada pela atividade dos homens em sociedade. 

 

Essa concepção da história assenta, portanto, no desenvolvimento do 
processo real da produção, partindo logo da produção material da 
vida imediata, e na concepção da forma de intercâmbio intimamente 
ligada a esse modo de produção e por ele produzida, ou seja, a 
sociedade civil nos seus diversos estágios, como base de toda 
história, e bem assim na representação da sua ação como Estado, 
explicando a partir dela todos os diferentes produtos teóricos e formas 
de consciência – a religião, a filosofia, a moral etc., etc. – e estudando 
a partir destas o seu nascimento; desse modo, naturalmente, a coisa 
pode também ser apresentada na sua totalidade (e por isso também a 
ação recíproca dessas diferentes facetas umas sobre as outras) 
(MARX e ENGELS, 1846/2009, pp. 57- 58).  

  

A partir da noção de historicidade, apreendemos a subjetividade pela relação 

entre a base material e a produção de ideias no movimento histórico. Segundo 

Gonçalves (2001) a subjetividade se modifica e aparece de diferentes formas ao 

longo da história humana. Desde essa perspectiva, sujeito e subjetividade foram 
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tomados como produções históricas, sendo a subjetividade constituída através de 

mediações sociais.  

Vygotski (1931/1995) propõe que o desenvolvimento do psiquismo se produz 

através da conversão de relações sociais em funções psíquicas, processo no qual a 

linguagem desempenha papel fundamental. Os homens apropriam-se da produção 

cultural acumulada historicamente pela humanidade por meio da utilização de 

instrumentos e das relações sociais e intersubjetivas nas quais ela encontra-se 

cristalizada. A linguagem permite que esse patrimônio seja internalizado e 

reconstruído por meio de significados e sentidos subjetivos que constituem as 

configurações subjetivas correspondentes ao plano psicológico do sujeito.  

Esta perspectiva nos permite questionar a definição de doença mental, 

apreendendo a experiência a que ela se refere a partir da constituição do plano 

psicológico, compreendido, numa perspectiva histórica, a partir da atividade social e 

das relações que o sujeito estabelece com a realidade e com os outros homens. 

González Rey (2011) recorre ao conceito de configuração subjetiva e à categoria de 

sentido subjetivo para superar no campo da clínica a concepção de patologia. 

Sentido subjetivo definido como unidade simbólico-emocional relacionada à 

experiência humana e configuração subjetiva como rede de sentidos, integrando os 

efeitos e desdobramentos do vivido. Nas palavras do autor: 

 

Os sentidos subjetivos aparecem no processo de toda atividade 
humana e são os responsáveis pela conotação subjetiva dessa 
atividade. Unido a essa categoria de caráter francamente processual, 
as configurações subjetivas representam verdadeiras formações 
psicológicas. As configurações subjetivas são as verdadeiras 
unidades da subjetividade humana, pois representam os momentos 
de convergência e articulação da mobilidade dos sentidos subjetivos 
que emergem na ação. Toda produção cultural aparece organizada 
em nível subjetivo como configuração subjetiva, pois estas expressam 
as produções singulares simbólico-emocionais da pessoa e dos 
diferentes espaços sociais em que a pessoa atua. [...] As 
configurações subjetivas representam a unidade do histórico e do 
atual na organização da subjetividade, pois elas representam a 
expressão do vivido como produção subjetiva (GONZÁLEZ REY, 
2011, p. 34). 

 

Trabalhar a partir dessa referência no campo da saúde e, mais 

especificamente, da saúde mental, significa priorizar o sujeito e sua experiência 

social e historicamente situada na constituição de suas configurações subjetivas, 

abandonando assim a referência à patologia. Em decorrência, significa investir na 
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possibilidade de transformação de experiências vividas e de construção de 

possibilidades para novas configurações de sentido.  

 

O transtorno mental não é uma ‘doença’; é uma configuração 
subjetiva em processos da vida atual do sujeito, que ganham sentido 
subjetivo nos marcos de múltiplas configurações subjetivas da ação, 
em cuja congruência aparece a organização atual da personalidade 
(Idem, p. 22). 

 

 Outra derivação importante da perspectiva sócio-histórica para o campo da 

saúde mental reside em identificar que a realidade social refletida na subjetividade 

individual se produz agregando subjetividade e a ação dos homens. Assim, o sujeito 

individual e os fenômenos sociais constituem-se mutuamente, sendo que a 

dimensão subjetiva da realidade estabelece a síntese entre as condições materiais e 

a sua apropriação subjetiva pelos sujeitos. 

 

Entende-se dimensão subjetiva da realidade como construções da 
subjetividade que também são constitutivas dos fenômenos. São 
construções individuais e coletivas, que se imbricam, em um processo 
de constituição mútua e que resultam em determinados produtos que 
podem ser reconhecidos como subjetivos (GONÇALVES e BOCK, 
2009, p. 143). 

  

Essa formulação permite reconhecer nas configurações psicológicas 

singulares que representam as experiências de sofrimento psíquico, tomadas 

historicamente como doença mental, produções subjetivas que constituem 

fenômenos sociais relativos ao encontro histórico entre sociedade e loucura, assim 

como à produção também histórica dos saberes científicos que reduziram essa 

experiência à doença mental. Permite-nos reconhecer, ao mesmo tempo, como 

essas experiências singulares e a possibilidade de transformá-las estão também 

relacionadas à transformação da doença mental como fenômeno social, quer dizer, 

do modo como a sociedade apreende e se relaciona com a experiência da loucura.  

A partir dessas concepções, resgatamos neste trabalho uma outra 

construção, inicialmente tangenciada em minha dissertação de mestrado. Trata-se 

de subsidiar a qualificação das respostas que devemos oferecer como cuidado a 

partir da Reforma Psiquiátrica. Referimo-nos às ações cotidianas da rede 

comunitária de serviços que respondem às necessidades de intervenção às pessoas 

com transtornos mentais graves e/ou pessoas que fazem uso nocivo de álcool e/ou 

outras drogas. Sem dúvida essas respostas se ancoram nas concepções acerca dos 
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próprios processos referidos. Rotelli (1988), ao afirmar que a instituição questionada 

ao longo de todo o processo de Reforma não foi o manicômio, mas a própria 

loucura, pontua duas questões que destacamos como fundamentais. Primeiramente, 

a revisão do objeto da Psiquiatria que, segundo ele, não deve ser a doença, mas a 

existência-sofrimento das pessoas e sua relação com o corpo social. A segunda 

revisão, desta decorrente, diz respeito à definição do trabalho terapêutico, que seria 

para ele aquele comprometido com a reconstrução das pessoas como atores 

sociais. Afirma Rotelli (1988, p. 03): “Que tratar signifique ocupar-se aqui e agora 

para que se transformem os modos de viver e sentir o sofrimento do paciente e que, 

ao mesmo tempo, se transforme a sua vida concreta cotidiana”. 

Para nós, essa perspectiva de cuidado representa a direção que deve ser 

dada aos PTS no campo da Reforma Psiquiátrica. Os PTS devem partir da 

compreensão da singularidade de cada caso, referido como indivíduos, grupos ou 

famílias, entendendo suas demandas e necessidades em saúde para propor e 

articular ações a partir de uma multiplicidade de olhares.  

 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas de 
condutas terapêuticas articuladas, voltadas para um sujeito individual 
ou coletivo como resultado da discussão grupal de uma equipe 
interdisciplinar, com apoio matricial caso seja necessário. [...] O PTS 
foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental, 
depois da reforma psiquiátrica, como forma de propiciar uma atuação 
integrada da equipe, valorizando outros aspectos no tratamento dos 
usuários além do diagnóstico psiquiátrico e da medicação (CUNHA e 
CAMPOS, 2010, p. 43). 

 

Resgatar o conceito de itinerários terapêuticos contribui para a compreensão 

de que os PTS devem ampliar tais itinerários em relação aos recursos e serviços da 

saúde, ampliando assim as possibilidades de relação e participação social do sujeito 

a partir de sua inserção no território. Ferreira e Santos (2012) localizam a origem 

desse conceito na Antropologia, sinalizando que os pontos de vista acerca da 

experiência da doença e sua cura determinam os caminhos percorridos pelo 

indivíduo na busca de repostas aos seus problemas de saúde. Assim, tanto os 

sentidos e significados atribuídos pelo sujeito em torno da sua experiência de 

sofrimento psíquico, como os processos sociais e culturais, representam aspectos 

essenciais na produção de seus itinerários terapêuticos. Ou seja, os caminhos 

terapêuticos dos atores sociais estão pautados no universo sociocultural individual e 

coletivo no qual se localizam (GERHARDT, 2006). Nesse processo, é preciso 



37 
 

considerar os obstáculos econômicos, geográficos e culturais que impõem sérias 

dificuldades de acesso à saúde, reconhecendo que a desigualdade social imprime 

marcas importantes nesses itinerários.  

Entendemos que as ações propostas pelos PTS compõem esses movimentos 

dos usuários na busca de seus cuidados em saúde, podendo ou não transformá-los. 

A partir de uma perspectiva sócio-histórica, apostamos que é pela atividade do 

sujeito, a qual se realiza necessariamente no campo social e, portanto, na relação 

com a comunidade e a partir dos recursos do território, que os sentidos e 

significados que constituem a experiência tomada como doença mental podem ser 

reconfigurados. Por essa razão, defendemos que as ações de cuidado propostas 

pelos PTS estejam orientadas pela produção de outras formas de relação entre 

indivíduo e sociedade, provocando itinerários terapêuticos além dos recursos e 

práticas promovidas pelo campo da saúde e, com isso, permitindo que a experiência 

do sujeito possa, individual e culturalmente, ser reconhecida para além dos 

contornos da doença. 

 Sustentar a condução da Reforma Psiquiátrica sob essa prerrogativa no 

cotidiano dos nossos serviços tem sido um enorme desafio. Desafio expresso nas 

preocupações que deram origem ao projeto do PET-Saúde e que se evidenciou a 

cada passo do seu desenvolvimento, a cada encontro ou desencontro com as 

equipes, a cada debate e embate ocorrido, na condução de cada um dos casos 

acompanhados ao longo do projeto3.  

 Esta é a questão para a qual se volta a presente investigação. Nela 

procuramos caracterizar os projetos terapêuticos que temos construído a partir da 

rede substitutiva de saúde mental e identificar os determinantes que têm dificultado 

a sustentação de projetos terapêuticos que representem novos itinerários dos 

sujeitos em seus territórios, capazes de transpor a referência à doença mental na 

relação com a loucura. Para essa perspectiva de empreender projetos de cuidado 

comprometidos com a transformação da relação do sujeito com sua comunidade, o 

papel da Atenção Básica é fundamental, assim como a articulação de redes 

intersetoriais, que depende de ações territorializadas.  

                                                           
3 Os aspectos relativos aos desafios para a efetivação da Reforma Psiquiátrica que, presentes no 
cotidiano dos serviços, se evidenciaram ao longo do processo do PET-Saúde serão abordados nos 
capítulos 3, 4 e 5.  
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Nesse sentido, urge identificarmos os impasses e desafios postos para a 

qualificação do cuidado em saúde mental na Atenção Básica. Projetos terapêuticos 

só podem ser potentes, do ponto de vista de uma efetiva mudança de perspectiva no 

cuidado em saúde mental, se representarem transformações do ponto de vista da 

vida concreta do sujeito e da própria comunidade.  

 

Então a instituição inventada sobre o objeto ‘existência que sofre do 
corpo em relação com o corpo social’ é feita de serviços que, rompida 
a separação do modelo médico e percebendo no modelo psicológico 
os idênticos vícios do biológico, entram com toda força no território 
das engenharias sociais como motores da sociabilidade e produtores 
de sentido e estão em todas as dimensões interferindo com a vida 
cotidiana, as cotidianas opressões, momentos da reprodução social 
possível, produtores de riqueza, de trocas plurais e, por isso, 
terapêuticos. Então, terapeuticidade é a intencionalidade dos serviços 
que são intermediários materiais, capazes de colocar em movimento 
trocas sociais bloqueadas (ROTELLI, 1988, p. 05).  

  

Partimos da constatação das dificuldades para a efetivação dessa perspectiva 

de cuidado em saúde mental na rede substitutiva, a partir do território no qual 

trabalhamos e daquilo que este nos demandou para a experiência do PET-Saúde. 

Procuraremos, então, caracterizar as intervenções que têm sido possíveis de 

efetivar e os determinantes que têm instaurado limitações para que essas 

intervenções sejam de fato territorializadas, para que superem a lógica da 

patologização, para que representem mudanças na vida comunitária, para que se 

operem a partir de articulação de redes e para além dos muros e das atividades 

desempenhadas dentro de serviços de saúde.  

A tese que tecemos neste caminho pretende evidenciar que, do ponto de vista 

do modo como está organizada a rede substitutiva de saúde mental em nosso país, 

para ser efetivo o empreendimento da Reforma Psiquiátrica na radicalidade acima 

apontada – garantindo-se a ruptura com a concepção de doença e fazendo dos 

projetos terapêuticos empreendimentos para a ampliação dos itinerários dos sujeitos 

na comunidade – o papel da Atenção Básica e de outras políticas públicas de 

garantia de direitos é estratégico e essencial. Não deslocamos a questão da loucura 

do campo da doença e não possibilitamos novas trocas sociais se não trabalharmos 

na transformação dos itinerários dos sujeitos em seus territórios. Para isso, a 

contribuição dos serviços e estratégias da Atenção Básica em saúde é fundamental, 

assim como de serviços de acesso a direitos que ultrapassam o universo das redes 

de saúde. Nesse campo, contudo, encontramos um conjunto de fragilidades e 
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desafios do ponto de vista do avanço histórico das políticas de saúde mental e de 

outras políticas públicas sociais, que requerem especial atenção. Pretendemos em 

nossas análises possibilitar uma aproximação em relação a alguns deles, na medida 

em que expressam nós críticos ao avanço da Reforma Psiquiátrica. 

O papel preconizado para a Atenção Básica no cuidado em saúde mental, 

segundo as diretrizes do SUS e da Política Nacional de Saúde Mental, está dado 

como estratégico. Inicialmente, porque a Atenção Básica é porta de entrada do 

usuário no sistema de saúde. Mas essencialmente porque cabe à Atenção Básica 

articular o cuidado e garantir ações territorializadas:  

 

A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o 
primeiro acesso das pessoas ao Sistema de Saúde, inclusive 
daquelas que demandam um cuidado em saúde mental. Neste ponto 
de atenção, as ações são desenvolvidas em um território 
geograficamente conhecido, possibilitando aos profissionais de Saúde 
uma proximidade para conhecer a história de vida das pessoas e de 
seus vínculos com a comunidade/território onde moram, bem como 
com outros elementos dos seus contextos de vida. Podemos dizer 
que o cuidado em saúde mental na Atenção Básica é bastante 
estratégico pela facilidade de acesso das equipes aos usuários e 
vice-versa.  Por estas características, é comum que os profissionais 
de Saúde se encontrem a todo o momento com pacientes em 
situação de sofrimento psíquico. No entanto, apesar de sua 
importância, a realização de práticas em saúde mental na Atenção 
Básica suscita muitas dúvidas, curiosidades e receios nos 
profissionais de Saúde (BRASIL, 2013, p. 19). 

 

 Ao mesmo tempo em que a política pública reconhece esse papel estratégico, 

reconhece também dificuldades ainda existentes para que a Atenção Básica possa 

cumpri-lo.  É consensual a importância da Atenção Básica para que sejam possíveis 

estratégias comunitárias de intervenção em saúde mental. Também é consensual a 

necessidade de investir esforços para qualificar o cuidado em saúde mental nas 

ações da Atenção Básica. Esses desafios têm, cada vez mais, ocupado o centro dos 

debates em torno dos avanços necessários à Reforma Psiquiátrica brasileira. 

A tese que apresentamos sustenta que na medida em que se supera a 

categoria da doença mental como referência para a compreensão da questão da 

loucura em nossa sociedade, as respostas e intervenções a serem produzidas 

diante das necessidades dessas pessoas deslocam-se para além do campo da 

saúde. Nesse sentido, a Reforma Psiquiátrica, em sua radicalidade, aponta para um 

projeto que não se refere essencialmente às políticas de saúde e que nelas 

encontram como produção mais potente a destruição de velhos modelos 
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assistenciais, com vistas à articulação e construção de novos itinerários das pessoas 

em seus territórios. Portanto, a produção da assistência focada exclusivamente nas 

práticas, dispositivos e serviços da saúde tem como implicação o fortalecimento da 

objetivação do sujeito na doença. Os dispositivos da saúde devem servir como 

apoiadores ao sujeito na produção de projetos de vida que se remetem ao território.  

Contudo, opera hoje um conjunto de limitações a essa radicalidade 

antimanicomial no trabalho da rede substitutiva e, em função delas, não tem sido 

possível superar efetivamente as categorias relativas à patologia para a produção de 

outra experiência com relação à loucura. Essas limitações se apresentam em dois 

pontos cruciais. O primeiro deles refere-se a questões relativas à própria rede 

substitutiva. Podemos dizer que, muito embora tenha sido fundamental a ampliação 

dos CAPS como serviços especializados de saúde mental na nossa rede, capazes 

de acolher e acompanhar casos graves de saúde mental, oferecendo cuidados a 

partir da singularidade e intensidade necessária, a efetividade de seus projetos 

terapêuticos só pode se dar na comunidade. Portanto, o desafio está na sua 

articulação com o campo da Atenção Básica, na urgente qualificação e 

aprimoramento desse campo e na reinvenção de práticas que atendam a esse 

objetivo. O segundo ponto diz respeito às dificuldades em relação ao fortalecimento 

de redes intersetoriais. A sustentação de projetos terapêuticos capazes de produzir 

movimentos e transformações na vida concreta dos sujeitos requer investimentos e 

possibilidades cuja garantia está referida a um vasto campo de políticas públicas, 

passando pela habitação, cultura, educação, esporte, trabalho, lazer, dentre outros.  

Em relação a isso, reconhecemos que as condições objetivas próprias de 

nossa sociedade dificultam a potencialização de formas plurais de convivência, 

inserção e circulação que respondam às necessidades das pessoas em sofrimento 

mental grave e/ou que fazem uso nocivo de álcool e/ou outras drogas. Nesse 

sentido, o fortalecimento da Reforma Psiquiátrica como política intersetorial é 

também um grande desafio com o qual nos deparamos nesse momento para 

avançarmos em sua radicalidade antimanicomial.  

Diante dessas fragilidades, fica enfraquecida a possibilidade de sustentar 

projetos de intervenção efetivados sob o território. A força e a riqueza da 

radicalidade da Reforma Psiquiátrica está em, ao derrubar os muros do manicômio, 

produzir muitas formas de inserção no território. Essas múltiplas formas de inserção 

são a resposta mais efetiva à questão com a qual trabalhamos. E, nesse cenário, o 
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aporte aos serviços de saúde representa um ponto específico de um projeto muito 

maior. Sobre isso, afirma Franca Basaglia (1996/2008, p. 28): 

 

Não se tratou, portanto, de uma simples mudança de teoria, 
substituível por nova ideologia de recâmbio que facilmente deixa 
inalterada a situação de base, e sim, da demolição prática de uma 
cultura, possível, apenas se, se constrói contemporaneamente outro 
apoio, outro suporte, outros conceitos de saúde e de doença, de 
normalidade e de loucura. Ou seja, possível se, junto com o 
desmantelamento dos velhos hospitais, não nos limitarmos a 
organizar simples serviços ambulatoriais, mas se tivermos criado para 
os ‘novos’ e ‘antigos’ doentes, a possibilidade de viver e de 
compartilhar, de modo diferente, o próprio sofrimento, compreendido 
como produto de um conjunto de fatores, e não como sinal de 
periculosidade social a ser reprimida. A esse sofrimento que se revela 
mais complexo e ao mesmo tempo mais simples, é necessário 
responder com estruturas e serviços que, além de garantir tratamento 
e assistência, sejam, ao mesmo tempo, lugares de vida, de estímulo, 
de conforto, de oportunidade, de diversas relações interpessoais e 
coletivas, visando uma mudança cultural e política, antes social que 
sanitária.   

 

Na medida em que essa dimensão fica enfraquecida na realização da 

Reforma Psiquiátrica brasileira, fica também enfraquecida a possibilidade de superar 

o recurso à patologização no acompanhamento dos casos de saúde mental, 

comprometendo o caráter antimanicomial de suas práticas.   

A partir da construção dessa tese, queremos reafirmar e contribuir para que 

seja perspectiva presente na rede a premissa de que só existem bons projetos 

terapêuticos se forem projetos que apontem para a vida do sujeito em sua 

comunidade e que atuem sobre ela. Para tanto, é preciso revisar o foco dos projetos 

realizados na rede especializada, assim como o trabalho das equipes da Atenção 

Básica, além de resgatar recursos do território. Em verdade, a partir dessa 

problematização, nossas análises apontam que essas intervenções requerem 

transformações em territórios bastante complexos, cujas condições e configurações 

colocam também dificuldades especiais para essas equipes. Especiais na medida 

em que a reinvenção de espaços de existência na vida social, disparada pelos 

projetos de cuidado em saúde mental, não pode permanecer como projeto 

exclusivamente de intervenção em saúde, mas deve se sustentar por projetos de 

recriação e transformação de vidas territorializadas e, portanto, da própria 

comunidade. Sustentamos projetos orientados para a cura, na medida em que nos 

deparamos com impedimentos para a reconstrução da existência dos sujeitos a 

partir da recriação das condições de sua inserção na comunidade. 
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Para realizar essa construção, inicialmente, vamos nos debruçar sobre 

aportes teóricos derivados da Reforma Psiquiátrica Italiana, momento em que 

explicitaremos a produção da doença mental como categoria resultante dos conflitos 

instituídos nas sociedades de classes da era moderna, constituída sob escopo das 

relações capitalistas de trabalho e produção.  

Assim, no Capítulo 1 – O complexo desafio de colocar a doença entre 

parênteses: referências da Reforma Psiquiátrica Italiana, caracterizaremos, a 

partir dessa análise, o deslocamento proposto por Franco Basaglia ao nos convidar 

a colocar a doença entre parênteses para, encontrando nas características da 

doença os efeitos das práticas das instituições da psiquiatria e dos processos sociais 

de estigmatização e exclusão em relação aos sujeitos, produzirmos projetos 

terapêuticos que caracterizem o alargamento de suas possibilidades de vida e a 

invenção de novos espaços sociais de convivência e produção. Assim, a Reforma 

Psiquiátrica italiana é reconhecida como um movimento, acima de tudo, social e 

cultural, que reposiciona o campo da ciência e da assistência em saúde mental ao 

convocá-lo a desmontar as engrenagens que perpetuam a tutela e a anulação das 

pessoas diagnosticadas como doentes mentais, explicitando a finalidade dessa 

operação, qual seja, subsumir a miséria na loucura. A análise demonstra esse 

projeto como orientado, em última instância, para o enfrentamento da questão da 

miséria nas sociedades capitalistas, reconhecendo seus determinantes estruturais e 

resgatando, ao mesmo tempo, a legitimidade da destruição do hospital psiquiátrico e 

da produção de novos dispositivos territoriais, não apenas de saúde, mas de 

trabalho, moradia, produção cultural, dentre outros, como movimento de 

transformação possível e necessário nas circunstâncias dessa sociedade.  

Localizada essa referência, nos dedicaremos no Capítulo 2 – Conquistas e 

desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira a uma análise da trajetória percorrida 

em nosso país no percurso pela transformação da assistência e da política de saúde 

mental. Tal análise busca fornecer indicadores das dificuldades que hoje operam 

para que seja possível, tanto do ponto de vista da reordenação das amplas diretrizes 

da política pública de saúde mental, como do ponto de vista do funcionamento da 

rede assistencial disponível, sustentar a radicalidade antimanicomial do projeto de 

Reforma Psiquiátrica no Brasil.  
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Assim, essa reflexão oferece subsídios para a compreensão de determinantes 

que possam estar ameaçando a possibilidade de nossa Reforma transpor a 

objetivação do sujeito pela doença e reposicionar a loucura na sociedade, 

implicando-se com seu sentido mais amplo de transformação social, para além da 

mudança do modelo assistencial em saúde. Para isso, inicialmente reconstituímos o 

contexto do Movimento da Reforma Sanitária e o lugar estratégico do 

reconhecimento do direito universal à saúde, portanto da transformação da política 

pública de saúde em nosso país, para um novo marco na história do direito à 

cidadania no Brasil: a conquista de um Estado democrático de direitos. Em seguida, 

analisaremos o cenário neoliberal no qual, a partir de 1988, a nova Carta 

Constitucional passaria a reordenar a gestão de políticas sociais de garantia de 

direitos no Brasil, identificando seus impactos, sobretudo, na implementação do 

SUS.  

Ao longo dessa análise, revisitaremos a trajetória da Reforma Psiquiátrica 

brasileira, destacando os pontos cruciais do êxito antimanicomial, passando pelo 

processo de fechamento de leitos psiquiátricos e dos efeitos de sua permanência em 

nossa sociedade; pelos desenhos, potências e desafios na implementação da rede 

substitutiva; pelas estratégias adotadas para a descentralização e territorialização do 

cuidado; pelos impactos das condições de pobreza e miséria presentes em nossos 

territórios e da fragilidade de políticas sociais contundentes em relação às 

necessidades delas decorrentes; pelo protagonismo possível do movimento 

antimanicomial dados os contornos que se estabeleceram na relação Estado-

sociedade nesse período.  

 No Capítulo 3 – Os percursos da pesquisa: contribuições metodológicas 

da Psicologia Sócio-Histórica, a metodologia da pesquisa-ação é apresentada 

para explicitar o percurso realizado na pesquisa Aprimoramento do cuidado em 

saúde mental no território da Freguesia do Ó e Brasilândia: a presença da Atenção 

Básica, da qual emanou o recorte dessa investigação e os dados que analisaremos.  

A partir do método materialista histórico-dialético, apresentaremos a relação 

singular-particular-universal como fundamental para que se apreendam os 

processos investigados a partir das determinações e contradições que lhe são 

constitutivas, o que quer dizer, de seu movimento histórico.  Apresentaremos no 

capítulo, finalmente, a categorização para a análise dos dados a partir desses 

pressupostos metodológicos, a qual diz respeito à centralidade da doença e das 
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práticas de medicalização e internação nos PTS; à vulnerabilidade social e às 

intersecções de gênero e raça, bem como seus impactos na possibilidade de 

ampliação e transformação dos itinerários terapêuticos; à centralidade do trabalho 

na experiência de sofrimento dos sujeitos e nos caminhos para a restituição de sua 

cidadania. 

 No Capítulo 4 – Um território, uma rede de saúde mental e quatro 

histórias de vida: o cenário da pesquisa, procuraremos descrever as principais 

características do território da Brasilândia e do microterritório no qual residem os 

sujeitos selecionados para essa pesquisa, assim como a história da implantação 

dessa rede de saúde e saúde mental e as características principais dela derivadas. 

Em seguida, serão apresentados quatro casos, a partir da história de vida, do 

itinerário em torno dos cuidados em saúde mental e, portanto, das principais 

intervenções construídas pela rede e, posteriormente, pela entrada do PET-Saúde 

em relação aos PTS. 

No Capítulo 5 – A radicalidade antimanicomial da Reforma Psiquiátrica: 

uma análise a partir de Projetos Terapêuticos Singulares da rede de saúde 

mental da FÓ/Brasilândia, realizaremos a análise e discussão dos dados, 

identificando nos projetos terapêuticos as transformações e impactos possíveis em 

relação aos itinerários percorridos pelos usuários e à sua inserção no território.  

Ao longo dessa análise, procuraremos identificar os obstáculos presentes na 

rede para que esses projetos ampliem a convivência e a participação comunitária 

dos sujeitos, fortalecendo o sentido antimanicomial da Reforma Psiquiátrica que 

opera nesse cotidiano de cuidados. Neste percurso é destacada a convivência de 

um olhar à singularidade do sujeito com a ausência de uma ruptura radical com a 

concepção de doença mental. A partir disso, serão debatidos os desafios para a 

continuidade do cuidado diante da precarização da rede, os obstáculos para a 

coordenação do cuidado pela Atenção Básica desde o princípio do trabalho em 

equipe e em rede, e os impactos relativos à realidade social na possibilidade de 

realizar a Reforma Psiquiátrica como processo social complexo.  

A leitura desse conjunto evidencia a necessidade de envidar esforços para 

intensificar e qualificar a atuação da Atenção Básica no cuidado em saúde mental, 

com vistas a fortalecer a articulação de redes a partir do território. Evidencia 

igualmente a centralidade das políticas sociais de garantia de direitos para 

responder às necessidades da população atendida pela rede de saúde, 
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interrompendo a redução de condições resultantes da situação de pobreza e 

desigualdade à abordagem da doença mental. 

 Finalmente, nas Considerações Finais apontaremos indicativos para a 

qualificação do cuidado em saúde mental pela Atenção Básica, na medida em que, 

para ser a Reforma Psiquiátrica um processo que opere para além de novos 

modelos e intervenções assistenciais na rede substitutiva de saúde mental, é preciso 

realizar intervenções pelo território, promovendo impactos na relação do sujeito com 

a sua comunidade e contribuindo, assim, para o processo de transformação social. 

  

  



46 
 

CAPÍTULO 1 – O complexo desafio de colocar a doença entre 

parênteses: referências da Reforma Psiquiátrica Italiana  

 

“Em nós a loucura existe e está presente como está a 
razão. O problema é que a sociedade, para ser 
civilizada, tem que aceitar tanto a razão quanto a 
loucura. Em vez disso, essa sociedade aceita a 
loucura como parte da razão, e a torna razão no 
momento em que existe uma ciência que se 
encarrega de eliminar a loucura” (Franco Basaglia). 

 

 A história a partir da qual a loucura foi traduzida como doença mental não faz 

parte do passado. Na medida em que as condições que deram origem a essa 

possibilidade não foram superadas, essa produção atualiza-se constantemente, nas 

relações e nas práticas sociais, nos mecanismos jurídicos e institucionais, no campo 

científico-profissional. Expressão disso é o processo pelo qual no Brasil, atualmente, 

assistimos diversas reconstituições da criação de diagnósticos médico-científicos 

que operam a serviço de formas de anulação de uma parcela da humanidade, em 

relação a qual o único investimento efetivo parece estar a serviço de sua extinção.  

Quando mantemos praticamente intocados os hospitais de custódia e outras 

invenções dele derivadas, perpetuando como internos-prisioneiros aqueles cuja 

criminalidade do ato se explica por uma patologia, muitas vezes compreendida como 

intratável; quando recriamos os hospitais psiquiátricos e as práticas de recolhimento 

compulsório a determinados usuários de determinadas drogas, sustentados pela 

explicação da dependência química e de seus efeitos nefastos sob a possibilidade 

de decidir; quando medicalizamos comportamentos indesejados, sobretudo em 

relação à infância, a partir dos diagnósticos que os classificam como patologias. 

Intensificam-se hoje as medidas judiciais que, ancoradas em um diagnóstico médico, 

determinam práticas de internação, de reclusão, de recolhimento, de 

aprisionamento. Atualizamos uma história que já ganhou a possibilidade de algumas 

leituras críticas. Revisitar essas leituras críticas é fundamental para reconhecer em 

que medida na sociedade atual operam os mesmos mecanismos que transformaram 

a experiência da loucura em doença mental.  

Colocar a doença entre parênteses, como nos convocou Franco Basaglia, 

segue como um desafio bastante complexo, na medida em que não conseguimos 

deslocar o campo a partir do qual abordamos esse fenômeno. Em grande parte, 
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portanto, porque seguimos construindo dispositivos e intervenções pelas referências 

conceituais, serviços e práticas do campo da saúde marcados por conhecimentos e 

técnicas cujas origens e fundamentos remontam às condições que permitiram a 

concepção de patologia mental.  

 Nesse sentido, na busca de qualificar as intervenções e os investimentos 

voltados à superação da relação com a loucura a partir da referência à patologia, 

recorremos a autores e formulações que foram fundamentais para colocar em 

cheque essa construção. Autores e formulações que historicamente permitiram 

questionar na radicalidade a produção da doença mental para, a partir disso, propor 

caminhos que não se orientam pela busca de respostas à doença, mas sim pela 

restituição do que se procurou anular com a elaboração de seu diagnóstico. Autores 

e formulações que nos auxiliam a desvendar as condições objetivas que 

engendraram esse processo, permitindo reconhecer a superação dessas mesmas 

condições como possibilidade de efetivar a transformação almejada pela Reforma 

pela qual lutamos.  

 Como vimos, é no século XIX, com o pleno desenvolvimento do capitalismo 

europeu, que se desenvolve também a Psiquiatria. Nas palavras de Cooper 

(1978/1983, p. 153), essa ciência surge “[...] como um ramo da medicina, com toda 

respeitabilidade, todo o sigilo e todos os poderes especiais da Ordem Médica, a fim 

de controlar o louco para o bem do novo Estado burguês”. Esse controle, segundo o 

autor, segue mais intensivo e extensivo com o progresso liberal do século (agora 

dos séculos) subsequente. De todo modo, em sua análise, a sociedade considera 

um sujeito como louco a partir do ponto arbitrário em que ele deixa de se conformar 

com as convenções sociais. Na sociedade burguesa, especificamente nesse 

momento, entra em ação o aparelho médico. Para Castel (1978) não seria nem a 

necessidade de recuperação da força produtiva, nem o caráter patético da loucura 

que justificaria o reconhecimento do direito à assistência e atenção a uma 

determinada parcela de indigentes das sociedades marcadas pelas transformações 

da queda do Antigo Regime: “[...] estava em jogo a credibilidade de seus princípios e 

o equilíbrio de seus poderes” (CASTEL, 1978, p. 22). 

A loucura representa um desafio à sociedade que deriva das revoluções 

burguesas, de tal modo que o estatuto de doença se torna fundamental para a 

passagem da sociedade real à sociedade contratual. Na sociedade liberal burguesa, 

a possibilidade de garantia da propriedade privada e de desenvolvimento do capital 
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está sustentada na concepção de homens como sujeitos livres, proprietários e iguais 

em direitos. O pensamento de John Locke claramente expressa o ideário liberal, 

fundamental para a sustentação das relações capitalistas de trabalho e produção: 

nascemos livres assim como nascemos racionais, e essa condição de liberdade, 

garantida a todos, permite que sejamos iguais. Temos, então, o direito natural à 

propriedade, cuja origem está na relação dos homens com as coisas, através do 

processo de trabalho. A sociedade política, criada a partir de um contrato entre 

homens livres, está a serviço do pleno gozo da conservação do direito à 

propriedade, liberdade e igualdade. Portanto, o pacto social estabelecido como um 

acordo entre indivíduos deveria preservar a vida, a liberdade e a propriedade, 

reprimindo as violações a esses direitos. Os contratos, as leis, as formas de governo 

estabelecidas por esse pacto social seriam então derivadas do consentimento mútuo 

entre os cidadãos e estariam a serviço da harmonia geral entre os homens (LOCKE, 

1681/2001). Nessa sociedade, portanto, a garantia da condição de liberdade dos 

indivíduos deve ser preservada e qualquer ação do Estado que caracterize 

infringência a essa condição não pode representar jamais exercício arbitrário de 

poder ou controle sobre os homens, mas ação sustentada pelo pacto social firmado 

entre eles.  

 

Cada cidadão é sujeito e soberano, ou seja, é, ao mesmo tempo, 
assujeitado a cada um de seus deveres cuja não obediência é 
sancionada pelo aparelho do Estado e, sujeito que participa das 
atividades regidas pela lei e retira seus direitos dessas práticas, cuja 
realização define sua liberdade. Assim, um perfeito cidadão jamais 
encontrará a autoridade do Estado sob a sua forma repressiva. 
Assumindo seus deveres, ele desenvolve sua própria soberania e 
reforça a do Estado (CASTEL, 1978, p. 35). 

 

Essa seria a condição para o livre desenvolvimento de uma economia de 

mercado: “intervindo no quadro dos contratos para garanti-los, o Estado, de fato, 

garante a propriedade privada e a circulação das riquezas e dos bens, fundamento 

de uma economia mercantil” (Idem, ibid.). O autor apresenta, então, o conjunto de 

mecanismos jurídico-institucionais criados para responder às sequestrações 

arbitrárias operadas pelo poder real até o século XVIII, agora sob uma nova ordem.  
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Do criminoso à criança, ao mendigo e ao proletário, restará para a resolução 

da administração do louco uma especificidade: esse é questionado em sua condição 

de sujeito autônomo, na medida em que não estabelece intercâmbios racionais e 

está fora da reciprocidade que fundamenta o contrato liberal. 

 

A importância crucial da questão da loucura no momento da 
instauração da sociedade burguesa se deve, inicialmente, ao fato 
dela ter concretamente revelado uma lacuna da ordem contratual: o 
formalismo jurídico não pode controlar tudo, existe, pelo menos, uma 
categoria de indivíduos que deve ser neutralizada por outras vias do 
que aquelas de que dispõe o aparelho jurídico-policial. Mas essa 
importância se deve, também, ao fato de que o novo dispositivo 
instaurado para suprir essas carências vai desenvolver um novo 
modelo de manipulação, de plasticidade quase infinita. A maior parte 
dos novos modos de controle, das novas técnicas de sujeição, das 
novas relações de tutelarização vão ser afetadas por um índice 
médico (e posteriormente médico-psicológico, médico-psicanalítico 
etc.) (CASTEL, 1978, pp. 51-52). 

 

Assim, no novo sistema contratual a repressão do louco se construirá 

sustentada em um fundamento médico: “Sobre a questão da loucura, por intermédio 

de sua medicalização, inventou-se um novo estatuto de tutela essencial para o 

funcionamento de uma sociedade contratual” (Idem, p. 34). O autor indica que com a 

maturidade da tecnologia psiquiátrica no final do século XIX, a patologização de 

determinados conflitos se alarga e fundamenta-se em um limiar de medicalização 

que amplia a brecha dos direitos garantidos pela ordem jurídica. É assim que vemos 

crescer os diagnósticos médicos em torno das crianças e de seus conflitos 

familiares, em torno da mendicância, da vagabundagem, em torno dos atos 

considerados criminosos e violentos. E com isso alarga-se o poder de controle do 

Estado sobre os sujeitos e justifica-se pelo crivo médico o sequestro de sua 

cidadania como resposta à necessidade de cuidado e assistência. 

Encontramos na trajetória da Reforma Psiquiátrica italiana não apenas as 

influências dessa crítica, mas o compromisso com o aprofundamento dessa 

construção. O mais importante, encontramos nessa experiência de Reforma 

Psiquiátrica a produção de diretrizes essenciais em relação ao que se deve destruir 

e ao que se deve construir a partir desse patamar de reconhecimento do que está 

diante de nós quando falamos de doença mental. Basaglia perseguiu com seu 

trabalho o reconhecimento de que, se aquilo que está em questão na doença mental 

é a anulação da capacidade de poder contratual do sujeito na vida em sociedade,  
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é sobre isso que devemos trabalhar. Se a formulação do diagnóstico serviu em sua 

raiz para operar a negação do sujeito, nossa intervenção não deve ser outra se não 

aquela que lhe restitua a condição de sujeito e de participação social: 

 

Entretanto, se a doença está ligada, como na maioria dos casos, a 
fatores socioambientais, a níveis de resistência ao impacto de uma 
sociedade que não leva em conta o homem e suas exigências, a 
solução de um problema tão grave somente pode ser encontrada em 
uma posição socioeconômica que permita ao mesmo tempo a 
reinserção gradual desses elementos que não sobreviveram ao 
esforço, que não conseguiram participar do jogo. Toda tentativa de 
abordagem do problema confirmará a viabilidade de uma tal empresa, 
e, ao mesmo tempo, lembrará que ela será, inevitavelmente, isolada 
e, assim, privada de qualquer significado social se não se 
acompanhar de um movimento estrutural de base que se ocupe 
daquilo  que ocorre quando um doente mental recebe alta: do 
trabalho que não consegue, do ambiente que o rejeita, das 
circunstâncias que, em vez de contribuírem para a sua reintegração, 
acuam-no gradualmente de volta aos muros do hospital psiquiátrico. 
Falar de uma reforma da atual lei psiquiátrica significa não somente 
desejar encontrar novos sistemas e regras sobre os quais apoiar a 
nova organização, mas, principalmente, enfrentar os problemas de 
ordem social que lhe são correlatos (BASAGLIA, 1968/1985,  
pp. 115-116). 

  

A trajetória da Reforma na Itália denuncia permanentemente o processo de 

objetivação do sujeito na doença a partir de sua desistoricização. Franca Basaglia 

(1996/2008) nos alerta acerca da objetivação e expropriação com a qual operou o 

desenvolvimento da medicina, que recusou a identidade histórico-social do homem. 

Deixou de reconhecer suas necessidades, para as quais as ausências de respostas 

seriam a causa principal das doenças, e assim atuou reconhecendo como sujeito 

exclusivamente o médico.  As potencialidades subjetivas e participativas, já 

reduzidas pela organização do trabalho e da vida social, são anuladas pela 

intervenção médica sobre o doente, a partir da confirmação do estado de doença, 

processo pelo qual essa é reconhecida como algo que expressa apenas sintomas. É 

assim que o modelo médico passa a responder em termos de tratamento às 

questões sociais que exigem outros tipos de respostas, respostas que se dirijam às 

necessidades dos indivíduos. 

 Encontramos na obra de Basaglia algumas formulações fundamentais 

construídas no claro compromisso de historicizar a loucura. Dessas formulações 

podemos destacar a compreensão da história da loucura como história da razão; o 

reconhecimento dos determinantes sociais, políticos e econômicos na patologização 

da loucura; e os efeitos das instituições da violência e seu aparato repressivo –
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criados para operar a suposta cura à doença mental – na própria identificação da 

doença, ou na constituição do doente mental. Sobre o primeiro ponto, Basaglia 

(1979a/2010) nos alerta para o fato de que ao longo dos séculos, razão e desrazão 

coexistiram, sendo separadas e finalmente reaproximadas no momento em que  

“[...] a razão estivesse em condições de neutralizar a loucura, reconhecendo-a como 

parte de si mesma e, ao mesmo tempo, definindo o espaço separado em que ela 

devia existir” (BASAGLIA, 1979a/2010, p. 260). Denuncia assim o modo pelo qual o 

aparato médico-científico fragmenta as necessidades humanas e serve para a 

submissão do irracional ao racional, na medida em que a loucura passa a ter espaço 

e reconhecimento a partir da sua adequação à lógica da razão.  

 

A nova racionalidade reconhece a desrazão como parte de si – como 
parte do homem que ela se arroga o direito de representar – no 
momento em que descobre a maneira de controlá-la e dominá-la: a 
relação que ela estabelece é, desde o início e por sua própria 
natureza objetual, uma relação de domínio, visto que tenta refrear a 
desrazão num esquema interpretativo rígido e fechado, como será o 
da “doença mental”. A loucura – circunscrita e definida pela razão – 
deverá exprimir-se segundo esse esquema interpretativo que lhe é 
estranho, ou seja, na linguagem da doença, que é a linguagem da 
racionalidade do poder, em que a subjetividade do louco, expressada 
no delírio, será definitivamente objetificada (Idem, p. 265). 

 

 A doença seria, para o autor, o discurso racional do poder sobre a loucura; 

uma linguagem que domina, exclui, aprisiona, segrega, emudece a loucura. Da 

fabricação de uma norma que responde às exigências da racionalidade burguesa 

emanam as classificações da psiquiatria, assim como suas instituições, orientadas 

por práticas de violência destinadas à apropriação do indivíduo através de sua 

adesão a essa norma. À que serve, afinal, esse domínio da irracionalidade da 

loucura pela racionalidade traduzida na linguagem da ciência médica? Nesse ponto 

a construção basagliana produz importante encontro com as ideias de Castel (1978) 

aqui apresentadas. Afirma Basaglia que, identificada a norma com eficiência e 

produtividade, ao que está fora dela cabe a marca da invalidação. Operam 

instituições adequadas e ideologias científicas a serviço da garantia da liberdade de 

quem responde ao contrato social e do controle daqueles que dele não fazem parte. 
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A organização social defende, portanto, os princípios da liberdade 
sobre os quais se constituiu, delegando às suas instituições a gestão 
das necessidades dos cidadãos, segundo pertençam eles ao mundo 
da contratualidade ou ao da invalidação. O mundo da invalidação 
coincide com a improdutividade social, que deve ser incluída na nova 
racionalidade, por meio de um sistema de aparatos institucionais 
destinados a bloquear qualquer possibilidade de expressão autônoma 
dos sujeitos que eles gerenciam (BASAGLIA, 1979a/2010,  
pp. 275- 276). 

  

Assim, o caminho percorrido por Basaglia na definição da história da loucura 

como história da razão nos leva ao encontro de suas análises acerca dos 

determinantes econômicos desse mesmo processo. Com o pensamento fortemente 

marcado por uma influência marxista, Basaglia persegue em sua obra o 

desvelamento das ideologias e dos mecanismos do sistema capitalista de trabalho e 

produção na abordagem dessa sociedade à questão da loucura e no modo como ela 

administrou os considerados doentes mentais. Suas análises estão sempre 

atravessadas pelo reconhecimento da sociedade de classes e da denúncia das 

relações de poder como dominação de uma classe sobre a outra.  Ao analisar o 

manicômio como uma instituição da violência, ao lado de outras instituições que na 

nossa sociedade expressam processos semelhantes, afirma Basaglia (1968/1985,  

p. 101, grifos do autor): 

 

Família, escola, fábrica, universidade, hospital: instituições que 
repousam sobre uma nítida divisão de funções através da divisão do 
trabalho (servo e senhor, professor e aluno, empregador e 
empregado, médico e doente, organizador e organizado). Isso 
significa que o que caracteriza as instituições é a nítida divisão entre 
os que têm o poder e os que não o têm. De onde se pode ainda 
deduzir que a subdivisão das funções reduz uma relação de opressão 
e de violência entre poder e não-poder, que se transforma em 
exclusão do segundo pelo primeiro. [...] Tal é a história recente (e, em 
parte, atual) de uma sociedade organizada a partir da divisão radical 
entre os que têm (os donos, no sentido real, concreto) e os que não 
têm; da qual resulta a subdivisão mistificadora entre o bom e o mau, o 
são e o doente, o respeitável e o não respeitável.  

  

O autor reconhece que a abordagem terapêutica do doente mental é 

determinada não pela ideologia médica, mas pelo sistema socioeconômico. Basaglia 

(1970/2010) discorre acerca da sociedade capitalista, enfatizando que essa produz 

um conjunto de desviantes: aqueles que ficam às margens da norma estabelecida 

pela sociedade industrial, a qual coincide explicitamente com a produção.  

“Trata-se de indivíduos que perderam ou nunca tiveram uma força contratual com as 
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fontes produtoras” (BASAGLIA, 1970/2010, p. 171). Os desviantes evidenciariam a 

face perdedora do capital, expressando a sua falência parcial ou a rejeição de seus 

valores, e, como tal, tornam-se um problema de caráter técnico e científico, que 

requer técnicas e ideologias adequadas para resolvê-lo.  

Assim, as forças opostas ao capital são anuladas, na medida em que 

racionalizadas como problema ideológico: “[...] A ideologia do desvio como problema 

sociopsiquiátrico só serviria então para alimentar a produção de um fenômeno, 

determinando-lhe a forma mais adequada à ilusão de resolvê-lo, sem que jamais se 

enfrente aquilo que o constitui” (Idem, ibid.).  

Os sujeitos privados da garantia do trabalho, condição da liberdade tutelada 

nessa organização social, correm o risco de tornar-se objeto de um processo de 

invalidação que opera pela exacerbação de algum aspecto da vida que suscite 

suspeita de anormalidade, defeito, carência ou erro, justificando a sua 

institucionalização (BASAGLIA, 1979a/2010).  

O autor identifica doença com miséria e denuncia: deixar de confundir doença 

com miséria, como fizera no século XIX Pinel ao distinguir da delinquência a doença, 

pressupõe uma resposta social e política à miséria. “O Estado liberal não se dispõe 

a dar essa reposta, e a miséria continuará confundida com a doença, assumindo-lhe 

a face, para salvar a face do Estado liberal” (Idem, p. 278).  

Ao resgatar que a loucura, antes de ser identificada pela racionalidade 

burguesa como doença, confundia-se com a indigência, a fome e a delinquência, 

refere-se a elas como necessidades que, essencialmente, poderiam ser 

representadas pela miséria e esta, como empobrecimento da existência humana e 

produção da própria racionalidade burguesa: 

 

A miséria tem muitas faces: a da fome e a da indigência e a do 
empobrecimento total da existência humana. A racionalidade 
burguesa conservou a primeira nos bolsões necessários ao equilíbrio 
da lógica econômica sobre a qual se fundamenta, mas produziu a 
segunda em seu próprio seio. É nesse mundo generalizado de 
miséria econômica e psicológica que as necessidades se exprimem 
de modo confuso e indiferenciado: necessidades que nascem da 
urgência da vida, de um corpo que não aceita ser mutilado e 
mortificado, de uma subjetividade que não quer ser reprimida e 
violentada, e que acha demasiado estreito o espaço que lhe é 
concedido. Regras, interdições, tabus, proibições, repressões; 
divisões de classe, de raça, de cor, de sexo, de papel; abusos de 
poder, injustiças e humilhações, violência organizada e permanente: 
isso é que constitui o mundo da norma. Nenhuma regra para a defesa 
da existência do homem, mas todas as regras feitas para a sua 
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dominação e manipulação. A essa norma não pode identificar-se o 
homem dominado, porque ela é feita para a sua destruição, mas 
tampouco o pode aquele que pertence à fileira dos dominadores, sob 
pena de entorpecimento e morte de sua humanidade (BASAGLIA, 
1979a/2010, p. 296). 

 

Mas a violência operada nessa sociedade em relação à massa de miseráveis 

precisa de um sistema que não exponha abertamente a sua face, evitando a 

evidência de suas contradições. Essa é a função do saber, das práticas e das 

instituições da medicina: estender a concessão do poder aos técnicos que criarão, 

através da violência técnica, novos rejeitados. 

 

O papel dessas figuras intermediárias será, portanto, mistificar a 
violência através do tecnicismo, sem com isso modificar sua natureza, 
mas fazendo com que o objeto da violência se adapte à violência de 
que é objeto sem sequer chegar a ter consciência dela e sem poder, 
com isso, reagir a ela tornando-se, por sua vez, violento. A função 
dos novos prepostos será ampliar as fronteiras da exclusão 
descobrindo, tecnicamente, novas formas de infração que tinham sido 
consideradas normais até então (BASAGLIA, 1968/1985, p. 102). 

 

Essa é a crítica mais contundente às instituições da psiquiatria construída por 

Basaglia a partir de sua inserção nos hospitais psiquiátricos de Gorizia (1961-1969) 

e Trieste (1971-1979). Basaglia denuncia as formas de violência e opressão 

operadas nessas instituições, propondo profundas transformações em relação a 

elas. Ao fazer isso, evidencia as características da doença como produtos dos 

processos de institucionalização. Afirmava que os internados eram objetos da 

violência institucional, diante da qual qualquer ação contestadora seria abordada 

como própria de sua doença. O paciente não seria apenas objeto da violência 

institucional, mas também objeto de uma violência da sociedade, diante da qual ele 

é um homem sem poder social, econômico ou contratual.  

 

A degradação, a objetivação e o total aniquilamento que o 
caracterizam não são a pura expressão de um estado mórbido, mas 
antes o produto da ação destruidora de uma instituição cuja finalidade 
é proteger os sãos dos assaltos da loucura (Idem, pp. 112-113).  

 

O conceito de duplo da doença mental denuncia aquilo que não é próprio de 

estar doente, mas sim de estar institucionalizado. Institucionalizado por uma ciência 

que transforma o homem em objeto passível de ser desmembrado em classificações 

e modalidades de patologia. Institucionalizado pela estrutura hospitalar, em relação 
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à qual é obrigado a se identificar, na condição de objeto. Como resultado, temos 

paradoxalmente uma ciência que opera a invenção do doente à semelhança dos 

parâmetros que o definiram como tal. Basaglia (1968/1985) ressalta que não quer 

com isso afirmar que a doença não existe, mas alertar para que as consequências 

da doença, que é aquilo com o que trabalhamos afinal de contas, variam em função 

da abordagem adotada em relação a ela. 

 

Tais “consequências” (refiro-me aqui ao nível de destruição e de 
institucionalização do paciente internado nos manicômios provinciais) 
não podem ser consideradas como a evolução direta da doença, mas 
sim do tipo de relação que o psiquiatra, e através dele a sociedade, 
estabelece com o doente (BASAGLIA, 1968/1985, p. 106). 

 

Portanto, para Basaglia importa menos a doença e mais o tipo de relação que 

se estabelece com o doente, que é o que de fato caracteriza o problema com o qual 

nos defrontamos. E nessa construção ressalta algo fundamental: “[...] a doença, 

enquanto condição comum, assume significados concretamente distintos segundo o 

nível social do doente” (Idem, p. 105). O diagnóstico e a submissão ao poder da 

instituição psiquiátrica resultam efetivamente da perda de poder contratual do 

doente, e não da doença em si, de tal modo que o diagnóstico clínico que se 

pretende objetivo careceu de encontro efetivo com o real. Neste encontro, o que 

temos é uma realidade dupla, da doença e da estigmatização, e um diagnóstico que 

assume significado de juízo de valor.  

 

A ideologia médica serve de escudo a um julgamento político-moral 
que tem muito pouco a ver com a medicina. O que permite às 
definições científicas um genuíno caráter classista, sem coberturas 
ideológicas ou máscaras artificiosas. A realidade é que as ideias 
dominantes são as ideias da classe dominante, a qual não tolera em 
seu seio elementos que não respeitem suas regras (BASAGLIA, 
1970/2010, p.176). 

 

Ao evidenciar os elementos estranhos à doença e sua cura, instala-se uma 

crise em torno das teorias científicas sobre o conceito de doença e as instituições 

destinadas às ações terapêuticas. A nova produção teórica deve voltar seu olhar a 

esses outros elementos, cujas raízes encontram-se no sistema social, político, 

econômico (BASAGLIA, 1968/1985). A definição abstrata da doença e a 

classificação dos sintomas isola o doente, colocado ele mesmo entre parênteses 

pela psiquiatria. Daí Basaglia afirmar a necessidade de operarmos o movimento 
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contrário, colocando a doença entre parênteses para resgatar o sujeito e reconstruir 

seu rosto. Basaglia persegue assim a crítica à relação objetual estabelecida entre o 

doente e aqueles que se dedicam a seu tratamento, na medida em que ela se dá a 

partir do filtro de uma definição ou rótulo. O lugar estabelecido para tratar o sujeito 

serve paradoxalmente ao aniquilamento de sua individualidade, à sua objetivação, 

sendo que o manicômio e o ritmo de internamento transformam o doente em objeto 

pela doença (BASAGLIA, 1964/2010). 

Assim, Basaglia tece sua crítica à psiquiatria. Convida-nos à busca de outras 

referências que permitam não apenas o encontro mais efetivo com o sujeito perdido 

nas análises e nas intervenções terapêuticas que o reduzem a objeto a partir da 

referência à doença. É preciso que ocorra também o encontro com nós mesmos, 

técnicos que nos objetivamos nessa função de dominação e submissão do outro à 

norma, sem reconhecer o caráter ideológico e o sentido real de nossas intervenções. 

Estamos objetivados, portanto, no papel de excludentes (BASAGLIA, 1968/1985). As 

definições e classificações da psiquiatria, assim como a violência de suas 

instituições impedem a compreensão do sofrimento, de sua relação com a realidade 

da vida, das possibilidades de expressão que os homens encontram nessa 

realidade.  

 

Continuar aceitando a psiquiatria e a definição de “doença mental” 
significa aceitar que o mundo desumanizado em que vivemos seja o 
único mundo humano, natural, imodificável, contra o qual os homens 
estão desarmados. Se assim for, continuemos a sedar os sintomas, a 
fazer diagnósticos, a ministrar cuidados e tratamentos, a inventar 
novas técnicas terapêuticas: mas sabedores de que o problema está 
em outro lugar (BASAGLIA, 1979a/2010, p. 298). 

  

O mais contundente da crítica de Basaglia está em nos alertar para a 

necessidade de superação da estrutura psicopatológica como condição para a 

superação da objetalização à qual se relega o sujeito. E, nesse sentido, as 

referências questionadas não são apenas as da psiquiatria. O autor denuncia o 

modo como outros saberes científicos, ao adentrarem nas organizações 

hospitalares, foram incapazes de se transformar abrangendo os atos da vida 

institucional, mantendo-se intocada a estrutura autoritária, coercitiva e hierárquica 

dessas instituições. Se não superamos o caráter objetal a que reduzimos o doente, 

seremos incapazes de reverter a tutela que a ciência o imputou ao considerá-lo 

resultado de uma alteração biológica diante da qual resta aceitar sua diferença em 
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relação à norma, limitando-se a definir, catalogar e gerir a doença mental. Ocorre 

que, segundo o autor, outras teorias mantiveram, de uma ou outra forma, o caráter 

objetal do sujeito e, nesse sentido, encontramos a radicalidade da proposta de 

Basaglia: a negação da doença para o reencontro com o sujeito, com sua vida, com 

suas necessidades a partir do restabelecimento das relações contratuais que lhe 

foram destituídas.  

 

De outra parte, as próprias teorias psicodinâmicas, que tentaram 
encontrar o sentido do sintoma através da investigação do 
inconsciente, mantiveram o caráter objetal do paciente, mesmo que o 
tenham feito através de um tipo distinto de objetalização: 
objetualizando-o não mais enquanto corpo, mas enquanto pessoa. Da 
mesma forma como a contribuição ulterior do pensamento 
fenomenológico não foi capaz, apesar de sua busca desesperada da 
subjetividade do homem, de arrancá-lo do terreno da objetalização 
em que está jogado: o homem e sua objetalidade ainda são 
considerados um dado sobre o qual não é possível intervir a não ser 
através de uma vaga compreensão (BASAGLIA, 1968/1985, p. 104).  

 

É no encontro que abdica da mediação da doença e de sua interpretação, que 

supera as categorias objetificantes da psiquiatria positivista, que pode emergir a 

subjetividade da pessoa, preservando-a livre de uma nova objetivação, de modo que 

se possa identificar a sua conexão com a história individual e social (BASAGLIA, 

1979b/2010). Este é, em última instância, o empreendimento da Reforma 

Psiquiátrica: uma transformação que tem como ponto de partida a possibilidade de 

analisar o problema do doente mental, abrindo mão de qualquer definição de 

doença. Nessa apreensão, a primeira condição a se reconhecer é que a exclusão, 

como algo que faz parte dos modos de relação humana, encontra-se na base da 

modalidade psicótica como exclusão do real, mas também na base da realidade do 

doente mental, dada a sua condição de excluído da sociedade (BASAGLIA, 

1964/2010).  

Para Basaglia, devemos partir de uma negação: negação da instituição que 

anula os sujeitos para construir, em um primeiro momento, a possibilidade de 

transformar a instituição.   Mas este é apenas um passo necessário e não a meta 

final. No horizonte se encontra uma sociedade que aceita o problema do doente 

mental como parte de sua realidade, impondo a si soluções que representem a 

organização de estruturas terapêuticas para além do campo da psiquiatria. A 

sociedade precisa tomá-lo como parte de sua realidade, recusando os mecanismos 

para encerrá-lo no papel de doente.  
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Por isto, a tarefa da psiquiatria atual poderia ser a de recusar-se a 
buscar uma solução da doença mental como doença, optando por 
abordar esse tipo específico de doente como um problema que – 
somente enquanto presente em nossa realidade – poderá representar 
um dos aspectos contraditórios dessa realidade, para cuja solução 
devem ser alicerçados e inventados novos tipos de pesquisa e novas 
estruturas terapêuticas (BASAGLIA, 1967/2010, p. 71). 

 

 O que deve efetivamente mudar é a relação entre cidadão e sociedade. A 

finalidade de toda e qualquer ação deve ser o homem, a vida de sujeitos concretos 

que, na relação com a coletividade, buscam a satisfação de suas necessidades, 

buscam suas realizações. Disso depende uma tomada de consciência política na 

ação técnica, para que se compreenda que o valor do homem ultrapassa o valor da 

saúde ou da doença. A verdade é que entre a saúde e a doença se desenvolve a 

vida, repleta de acontecimentos, experiências e contradições. “Quando o valor é o 

homem, a saúde não pode representar a norma, se a condição humana é a de estar 

constantemente entre saúde e doença” (BASAGLIA, 1974/2010, p. 231). 

 Essa tomada de consciência, que permite desvelar o processo pelo qual a 

sociedade opera na categorização da doença mental a resolução de seus conflitos, 

buscando eliminar ou dominar suas próprias contradições, deve ser o ponto de 

partida do cuidado em saúde mental. Isso quer dizer que a transformação da relação 

entre cidadão e sociedade - aquilo que se deve buscar como resposta à questão da 

doença mental - para ser tecida requer que o próprio doente possa tomar 

consciência do processo de exclusão e de anulação a que foi submetido. Segundo 

Basaglia, como resultado dos próprios mecanismos institucionais e das operações 

da psiquiatria, o doente mental não está em condições de distinguir em seu estado 

os efeitos da doença, dos efeitos da exclusão que a sociedade lhe impõe. O que ele 

sabe sobre si  

 

[...] limita-se ao papel que a sociedade e a psiquiatria lhe atribuíram e, 
portanto, acha que todo ato de contestação à realidade brutal que 
vive e que recusa é apenas um ato doente que sempre o reconduz a 
si mesmo, sem nunca libertá-lo das forças que o dominam 
(BASAGLIA, 1966/2010, p. 38).  

 

É porque os atos do doente mental sempre são definidos pela doença que ele 

não pode se opor aos processos de exclusão que operam sobre ele. Assim, a dupla 

função, médica e social, da psiquiatria representará contraditoriamente a 
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possibilidade da libertação do doente dessa condição, a partir da sua explicitação. 

Cabe a ela permitir que o sujeito reconheça o que é a doença e o que é o processo 

de exclusão social que incidiu sobre ele. “Somente através da tomada de 

consciência do fato de ter sido excluído e rejeitado que o doente mental terá 

condições de se reabilitar do estado de institucionalização a que foi forçado” 

(BASAGLIA, 1968/1985, p. 120). Não existirá relação ou intervenção efetivamente 

terapêutica que não seja aquela que restitua a condição de sujeito ao doente e sua 

contratualidade e isso tem início na própria relação com a figura do médico: 

 

Somos obrigados a reconhecer que a única possibilidade de 
aproximação e de relação terapêutica no momento, e em 
praticamente qualquer lugar, se dá a nível do doente mental livre, 
aquele que escapa do internamento forçado e para o qual a relação 
com o psiquiatra conserva uma margem de reciprocidade, em estreita 
correlação com seu poder contratual. Nesse caso o caráter integrante 
do ato terapêutico é evidente, na recomposição das estruturas e das 
funções que já entraram em crise, mas que ainda não foram 
definitivamente rompidas com o internamento (Idem, p. 105). 

 

 Desvelamento do projeto social operado pela psiquiatria e do caráter violento 

de suas instituições, reconhecimento da perda do poder de contratualidade social 

como condição que funda o diagnóstico de doença mental, destituição do sujeito a 

partir das classificações e intervenções psiquiátricas, restituição do sujeito e de sua 

contratualidade como finalidade da ação terapêutica, compromisso com a 

transformação da relação entre homens e sociedade. Essas são as bases que, 

produzidas a partir dos empreendimentos da Reforma Psiquiátrica italiana, serviram 

de sustentação para as profundas mudanças operadas nessa trajetória, 

possibilitando a criação de novos dispositivos e a reconstrução da vida de milhares 

de pessoas outrora fadadas ao esquecimento e à morte nos hospitais psiquiátricos 

da Itália. 
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1.1. Referências italianas para a análise da Reforma Psiquiátrica 

brasileira  

Não pretendemos, a partir dessa reconstituição das trajetórias e ideias que 

caracterizaram a Reforma Psiquiátrica italiana, conclamar pela reprodução dessa 

experiência na sociedade brasileira. Iniciamos nossa Reforma Psiquiátrica 

plenamente conscientes dessa impossibilidade. Quando conosco debateu e refletiu, 

em sua vinda ao Brasil, sobre a realidade dos hospitais psiquiátricos resultantes de 

nossa história e o desejo de transformação dessa mesma história, disse Basaglia 

(1979, p. 48): “Não sei qual a técnica que servirá para a destruição dos manicômios 

brasileiros. Não será a inglesa, francesa ou italiana, muito menos a americana. Será 

uma técnica brasileira. É disto que o Brasil precisa”.  Inequívoco, no entanto, era ele 

ao afirmar que essa destruição deveria acontecer com a participação da 

comunidade. Tal condição nos convoca a analisar a trajetória da Reforma 

Psiquiátrica brasileira à luz do que foi possível produzir no processo de 

democratização de nossa sociedade alavancado nesse mesmo período. E na 

medida em que a nossa Reforma Psiquiátrica se projetou também como uma 

intervenção radical, comprometida com a revisão de nossas estruturas sociais, da 

trajetória italiana retiramos referências que podem servir como pontos de diálogo e 

categorias de análise do patamar a que chegamos. 

Das referências encontradas na produção derivada da Reforma italiana 

podemos destacar quatro pontos de partida. O primeiro está na redefinição de nosso 

objeto, que não deve ser a doença, mas aquilo que se fez dela, reconhecendo que a 

sociedade operou mecanismos para a exclusão dos doentes da condição de 

cidadãos, assim como para a anulação da condição de sujeitos da própria história.  

Na medida em que o problema com o qual lidamos não é mais a loucura ou a 

remoção do sintoma, mas o enfrentamento da questão da miséria e a garantia de 

emancipação do sujeito, que em última instância pode se dar efetivamente apenas 

pelo trabalho (mas não por qualquer trabalho), somos convidados à complexa tarefa 

de nos dedicarmos à modificação do que existe efetivamente em volta do sujeito, 

para além de atuar para alterar as formas de sentir, viver ou imaginar a própria vida 

(BARROS, 1994). 
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Dessa forma, operar visando à transformação, requer a ruptura da 
objetivação, o resgate da história, dos vínculos das relações, a 
conquista dos direitos perdidos ou nunca garantidos; e, sobretudo, a 
recomposição da globalidade das necessidades, anteriormente 
fragmentadas através da divisão das disciplinas e do isolamento dos 
espaços separados (BASAGLIA, 1996/2008, p. 25). 

 

Daí deriva o segundo ponto importante para os projetos de Reforma 

Psiquiátrica e que se refere àquilo que devemos construir como intervenção. E o que 

devemos construir é acima de tudo a desconstrução dessa operação de dominação 

do sujeito para a reconquista da cidadania.  

 

Terapia significa, portanto, realargar os espaços da liberdade internos 
do ser humano e sua emancipação. Para isto, é necessário 
emancipar o ambiente circundante, pois não é possível aumentar a 
liberdade sem aumentar o estatuto de liberdade à sua volta, ou seja, 
a sua liberdade de relação (BARROS, 1994, p. 14). 

 

Por isso, nossos empreendimentos devem ultrapassar necessariamente a 

dimensão da saúde para atingir a dimensão social e produzir transformações na 

cultura. Yasui (2010), ao analisar o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira e 

seus marcadores conceituais fundamentais, explicita isso: 

 

A Reforma Psiquiátrica, por sua complexidade, diversidade e 
abrangência, não pode e não deve ser confundida com uma 
modificação na estrutura dos serviços de saúde ou de mudança nas 
instituições. Sua natureza é mais ampla. A Reforma Psiquiátrica é um 
processo civilizador (YASUI, 2010, p. 22). 

 

Nesse sentido, arriscaríamos dizer que nossos dispositivos terapêuticos mais 

potentes devem ser aqueles que remetam ao território e à possibilidade da criação 

de novas formas de sociabilidade e de novas trajetórias de vida. Colocar a doença 

entre parênteses significa optar pela dimensão da cidadania como prioritária na 

tessitura de uma rede de atenção. Rotelli (1989/1994, p. 159) afirmou: “Eu penso 

que é terapêutico tudo aquilo que é o acesso aos direitos, tudo aquilo que nos 

permite revisitar a qualidade de vida”. Por essa razão, a Reforma Psiquiátrica não 

pode ser uma política da saúde tão somente, mas deve operar por políticas públicas 

de cultura, de trabalho, de habitação. Isso indica que é preciso, em última instância, 

atuar sob a condição de miséria na qual estão submetidas as pessoas. Nessa 

direção, Rotelli (1989/1994) denuncia como perversa e imperdoável a tradução de 

experiências de trabalho, arte, cultura e lazer como terapêuticas.  
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Para ele o teatro, a música e o trabalho devem ser produzidos como 

dispositivos que têm reconhecimento por seu valor social, cultural e que, como tais, 

recolocam o sujeito na condição de cidadania, servindo como antídoto à 

marginalidade a que foi relegado como doente mental. Realizar essas produções 

como ações de caráter terapêutico significa permanecer na marginalidade. 

Sem dúvida isso não significa dizer que as instituições da saúde e 

intervenções terapêuticas dos serviços de saúde mental não têm sua função. A 

instituição da saúde tem o papel de reconhecer as necessidades dos sujeitos e por 

meio dos grupos, das terapias, das discussões, possibilitar a experiência de viver 

com os outros e a reconquista do domínio de si (BASAGLIA, 1964/2010). Essa é a 

condição necessária para o passo que se deve dar além da instituição, para o 

movimento que adentra ao território e não o fim em si mesmo. O bom serviço é 

aquele que permite a reconquista dos espaços de construção do corpo social. 

Portanto, é aquele que opera da porta para fora, para ampliar as possibilidades de 

vida dos sujeitos.  

 

Se quiserem saber um modo de avaliar se um serviço é bom ou não, 
se realiza boas práticas, estas são as principais perguntas: o serviço 
procura transformar o meu corpo em um corpo inerte ou tenta 
recolocar o meu corpo dentro do corpo social? O serviço interroga as 
políticas públicas e solicita às políticas públicas construir o corpo 
social ou não os interroga? O serviço trabalha para que as políticas 
públicas respondam às necessidades de casa, de sociabilidade, de 
afetividade, de trabalho dos nossos pacientes ou não interroga as 
políticas quanto a tais questões? (ROTELLI, 2007/2008, pp. 42-43). 

 

Em terceiro lugar, a Reforma italiana nos ensinou que esse processo de 

desconstrução e reconstrução precisa partir do enfrentamento do mais emblemático 

dispositivo da operação do discurso psiquiátrico a serviço do projeto social de 

patologizar o desvio. É preciso acabar com o hospital psiquiátrico e é preciso que 

essa transformação parta de profundos questionamentos das práticas e relações 

estabelecidas nessa instituição, sendo a tomada de consciência condição para os 

sujeitos fazerem, como tal, o caminho da porta para fora. Basaglia (1968/1985,  

p. 114) afirmava que “[...] o primeiro passo para a cura do doente é a volta à 

liberdade” e criticou permanentemente, assim como o fez Rotelli, as experiências de 

Reforma Psiquiátrica que permitiram, no bojo das mudanças efetivadas, a 

coexistência do hospital psiquiátrico porque, em última instância, elas mantêm 

intocadas as operações de controle exercidas pelos saber técnico-científico.  
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Para Basaglia (1979a/2010), a separação entre manicômio e território é uma 

representação da separação que se pretende produzir entre corpo e corpo 

econômico. Nosso desafio é superar essa separação e reconstituir a sua unidade. 

Contudo, isso não se garante simplesmente difundindo no território a presença 

dessas pessoas por meio da manutenção da sua administração técnica. Nesse 

caso, a relação com a comunidade segue mediada pelo filtro institucional e pela 

cultura médica. Nesse sentido, na radicalidade de abrir mão do manicômio se 

encontra a possibilidade da destruição do manicômio mental, da superação da lógica 

sanitária pela qual nos relacionamos com o problema da doença mental, que não 

deve se diluir nos aparatos territoriais, mas se destruir para a sua implementação. 

Aprendemos com a Reforma Psiquiátrica italiana que a desinstitucionalização 

é um processo que deve ocorrer de dentro para fora. Ou seja, que deve tomar nas 

mãos a tarefa de negar o hospital, transformando-o até sua eliminação, quando 

estão dadas as condições de possibilidade para a construção de novos territórios 

existenciais.  

Rotelli (1987/1988) denuncia as experiências de Reforma Psiquiátrica que, 

apostando na produção de serviços territoriais de atendimento, criaram uma nova 

massa de usuários de serviços de saúde mental, mantendo em condição de 

internação as pessoas hospitalizadas. Ampliou-se, nessas sociedades, a produção 

de doentes mentais.  

Uma experiência crítica de Reforma Psiquiátrica precisa questionar conceitos 

como sintomas, diagnóstico, prognóstico, terapia, cura. Para admitir a 

impossibilidade de objetivar as situações psiquiátricas, precisamos ter a nosso favor 

os efeitos da destruição do hospital psiquiátrico. Só assim poderemos seguir no 

território e na comunidade a partir de novas referências. É preciso reconhecer o 

risco de manter nas redes territoriais os dispositivos de controle do diagnóstico 

médico da doença mental.  

A coexistência do hospital psiquiátrico com a rede territorial tem sido uma 

constante em sociedades que não conseguiram em seus modelos de Reforma 

Psiquiátrica superar a relação com a doença e o diagnóstico para produzir a relação 

com as pessoas, no que pese seus serviços territoriais.  
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Por essas razões, qualquer forma de sobrevivência do hospital 
psiquiátrico, ainda que aparentemente periférica e quantitativamente 
reduzida, define, a partir do papel que ele exerce, a lógica de 
funcionamento dos circuitos dos quais faz parte; em contraposição, 
sua destruição representa a ruptura do próprio cerne do mecanismo 
com o qual se fabrica, no mundo da saúde, a diversidade como 
“inferioridade”, e se pré-formam as respostas para invalidar-lhe a 
existência (BASAGLIA, 1977/2010, p. 247). 

 

Terapêutica é a liberdade porque é a partir dela que construímos 

coletivamente novos territórios para habitar e novas possibilidades de vida. É preciso 

libertar para caminhar junto pela cidade, produzindo novos encontros. Rotelli afirma 

que precisamos aprender que a liberdade é terapêutica:  

 

Mas a liberdade só é terapêutica se não significa deixar as pessoas 
sós. A liberdade é um fato coletivo. É preciso que estejamos juntos 
para sermos livres. Ninguém pode ser livre sozinho, ninguém pode 
ser livre se não tem uma finalidade comum com os demais (ROTELLI, 
2007/2008, p. 41).  

 

Por fim, esse processo não pode jamais abrir mão da tomada de consciência 

e do protagonismo do próprio sujeito em relação à superação dos mecanismos a 

que esteve submetido. Se não o fizermos, corremos o risco de trazer para espaços 

sociais muitos doentes antes internados, mantendo-os na condição de tutelados, 

propiciando apenas uma nova forma da mesma relação da sociedade com um 

sujeito objetivado na doença.  

 Basaglia (1968/1985) afirma que o ato terapêutico se realiza a partir da 

tomada de consciência de seu caráter político. O doente deve reconhecer o estado 

de coisas a que foi submetido, mas para que isso se efetive são necessárias 

operações que dependem da posição radical do técnico para desmantelar os valores 

sobre os quais se funda a psiquiatria tradicional. Nesse sentido, nosso trabalho é 

explicitamente político e quanto a isso só diverge daquele que pretende combater 

exatamente em função da explicitação de sua finalidade.  

 

Isso exige, todavia, que abandonemos nossos papéis para nos 
arriscarmos pessoalmente, na tentativa de esboçar alguma coisa que, 
apesar de já trazer em si os germes de erros futuros, nos ajude por 
enquanto a romper esta situação cristalizada, sem esperar que 
nossos atos sejam sancionados por leis (BASAGLIA, 1968/1985,  
p. 117). 
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 A finalidade ético-política dessa intervenção está, em última medida, na 

superação da miséria, da qual a doença não se distingue, mas com a qual, ao 

contrário, procura se confundir para fazer velada sua existência enquanto 

contradição do capital. Esse enfrentamento não se efetiva, sem dúvida, pelos limites 

da transformação da psiquiatria. Como afirmou Cooper (1978/1983, p. 116): 

 

Não-psiquiatria significa que o comportamento profundamente 
perturbador, incompreensível e ‘louco’ deve ser contido, incorporado 
na sociedade global e nela disseminado como uma fonte subversiva 
de criatividade, espontaneidade, não ‘doença’. Sob as condições do 
capitalismo, isso é notoriamente ‘impossível’. O que temos a fazer é 
aceitar esta impossibilidade como um desafio. Todo o desafio só pode 
ser avaliado pela sua impossibilidade. A não-existência da psiquiatria 
só será alcançada numa sociedade transformada, mas é vital iniciar 
agora o trabalho de des-psiquiatrização. 

 

A clareza da dimensão limitada do alcance de nossas intervenções não nos 

impossibilita, portanto, de seguir a caminhada, na medida em que a reconhecemos 

como percurso na direção da transformação que almejamos como utopia.  

 

Vitória e derrota, sucesso e falência são termos que desaparecem 
dentro de uma luta comum por uma vida humana. O que se deseja 
para o homem não é a divisão e a definição dos dotes, dos privilégios, 
dos prêmios e das punições, mas uma vida que apresenta para ele o 
mesmo caráter totalizante que o capital tende a criar para si: os prós 
e os contras unificados num único respeito e valor: a vida de todos 
(BASAGLIA, 1971/2010, p. 222). 

 

 Na realidade brasileira, a luta pela Reforma Psiquiátrica segue cotidianamente 

como parte da luta pela transformação social, portanto, como parte da luta pela vida 

e pela dignidade de todos. Na busca de uma rede substitutiva capaz de sustentar 

projetos terapêuticos como ampliação de itinerários dos usuários dos serviços, 

possibilitando novas trocas sociais e restituindo a cidadania roubada pelo 

diagnóstico da doença mental, muitos desafios se colocam.  

A persistência do hospital psiquiátrico, a permanência da demanda por 

internação nessas instituições e a restrição de projetos terapêuticos aos processos 

de medicalização, comumente presentes na rede, evidenciam os efeitos da 

incompleta destruição dos manicômios nas concepções presentes na sociedade. 

Nesse cenário, urgem dispositivos capazes de transformar as perspectivas teóricas, 

técnicas e éticas que orientam o fazer cotidiano do cuidado nessa rede, a qual ainda 

não superou por completo a referência à doença na sua abordagem da loucura.  



66 
 

Para esse deslocamento, questões relativas às condições precárias de 

implantação da rede de saúde mental e sua redução aos mecanismos de 

institucionalização e burocratização na abertura e funcionamento de serviços 

parecem pontos críticos centrais. Em relação a eles, a potência do movimento 

antimanicomial na provocação de uma nova relação e uma nova perspectiva no 

encontro com a loucura aparece historicamente como favorável aos processos de 

transformação social que buscamos empreender. Contudo, os rumos tomados em 

nosso país na relação entre Estado e sociedade têm enfraquecido essa 

possibilidade de permeabilidade da política pública e do cotidiano dos serviços pelo 

sentido antimanicomial provocado pelo movimento social e por posições críticas da 

sociedade diante das questões que enfrentam, posições essas também hoje 

fragilizadas. Ao mesmo tempo, esse contexto mais amplo tem apresentado à rede 

substitutiva uma população em persistente condição de pobreza e vulnerabilidade, 

dificultando a ampliação de novas ancoragens no território para a produção de 

projetos terapêuticos capazes de garantir a ampliação do acesso aos direitos. 

Podemos dizer que, na realidade da rede brasileira de saúde mental, a 

abdicação da referência à doença, a busca pela concretização de projetos 

terapêuticos como processos de emancipação e a necessidade de tomada de 

consciência de todos os protagonistas dessa trajetória em relação à finalidade ético-

política que orienta as concepções sobre o objeto com o qual lidamos e sobre as 

perspectivas de cuidado, não são questões superadas. Nesse sentido, as 

referências oriundas da Reforma Psiquiátrica italiana aqui apresentadas são 

fundamentais para orientar a análise crítica da Reforma Psiquiátrica brasileira, que 

só pode ser compreendida a partir de seu processo histórico e das especificidades 

do contexto mais amplo em que se situa. Essa é a leitura na qual nos deteremos no 

capítulo a seguir. Entendemos que dela depende a compreensão dos impasses 

existentes para que os projetos terapêuticos da rede substitutiva de saúde mental 

signifiquem redefinição da relação da sociedade com a loucura e ampliação das 

possibilidades de cidadania. 
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CAPÍTULO 2 – Conquistas e desafios da Reforma Psiquiátrica 

brasileira  

 

“Quando dizemos não ao manicômio, estamos 
dizendo não à miséria do mundo e nos unimos a 
todas as pessoas que no mundo lutam por uma 
situação de emancipação” (Franco Basaglia). 

 

O início da Reforma Psiquiátrica brasileira não pode ser compreendido 

descolado do Movimento pela Reforma Sanitária protagonizado no país, ao lado de 

outros movimentos que compunham as lutas pela democratização da sociedade, ao 

final da década de 1970. Nesse período, e até a segunda metade da década de 

1980, quando conquistamos um marco fundamental para os avanços da assistência 

à saúde e saúde mental no país com a promulgação da Constituição Cidadã de 

1988, configuravam-se no Brasil algumas condições peculiares. 

Do ponto de vista das condições de vida da população, é importante destacar 

que entre 1960 e 1970, que compreende parte do período da ditadura militar no 

país, o Brasil experimentou um aumento sem precedentes na concentração de 

renda, chegando à década de 1990 com um dos piores índices de distribuição de 

renda, no que pese o crescimento econômico do país no mesmo período (BONELLI 

e RAMOS, 1993).  

Nesse cenário, os movimentos que emergiram no contexto brasileiro da 

segunda metade dos anos de 1970 e que resultaram, ao final da década de 1980, na 

promulgação de uma nova Carta Constitucional conhecida como Constituição 

Cidadã, não foram apenas resposta ao estado totalitário instituído nos países latino-

americanos por meio dos regimes militares que operavam a serviço da dominação 

imperialista no contexto da Guerra Fria, como resistência à ameaça imposta pela 

presença do bloco socialista no cenário mundial, liderado hegemonicamente pela 

então União Soviética.   

Ao lado da pauta da democracia, caminhava a luta pelo enfrentamento das 

condições aviltantes de vida da maioria da população brasileira. Yasui (2010), ao 

analisar a Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica no conjunto dos movimentos 

sociais brasileiros no período, explicita que muitos deles “[...] nasceram nas 

periferias das grandes cidades e das necessidades cotidianas de sobrevivência: 

transporte, moradia, saneamento básico, saúde” (p. 28).  
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Pochmann (2010), utilizando indicadores de variação da renda nacional per 

capita e do índice de desigualdade pessoal da renda, caracteriza o período relativo 

às décadas de 1960 e 1970 como marcado por uma importante expansão da renda 

per capita e, ao mesmo tempo, por um significativo crescimento da desigualdade na 

repartição da renda pessoal. Relaciona-se a isso o avanço do projeto de 

industrialização brasileiro, que esteve acompanhado do impacto decorrente do 

movimento geral de urbanização. 

 

A transição populacional do campo para a cidade ocorreu em 
simultânea ampliação da estrutura ocupacional urbana, 
especialmente puxada pelo setor industrial e pela construção civil. Da 
mesma forma, o setor terciário (comércio e serviços urbanos) cresceu 
consideravelmente, permitindo que as novas ofertas de emprego 
fossem superiores, em geral, aos postos de trabalho do meio rural, 
não obstante o predomínio da baixa remuneração dos empregados 
nas cidades. No período de 1960 a 1980, por exemplo, o valor real do 
salário mínimo teve queda média anual de 1,6%, embora a ocupação 
total tenha aumentado 3,1% com média anual. Mesmo com a redução 
na taxa de pobreza (-1,3% ao ano) e a elevação nos anos de 
escolaridade dos brasileiros, o grau de desigualdade na renda 
pessoal aumentou 1% ao ano durante o mesmo período. Em função 
disso, o padrão de mobilidade de mudança social verificado até o final 
da década de 1970 caracterizou-se pelo forte contraste entre a rápida 
elevação da renda nacional por habitante e o forte aumento no grau 
de desigualdade na repartição dos frutos do crescimento econômico 
(POCHMANN, 2010, p. 640). 

 

Nesse contexto, a Carta Constitucional promulgada em 1988 representava, 

não apenas uma conquista democrática, mas marcava o reconhecimento de direitos 

sociais e, ao mesmo tempo, a afirmação de mecanismos democráticos capazes de 

garantir a participação da população na gestão das políticas públicas estatais 

comprometidas com a garantia desses direitos. Nesse sentido, era comemorada 

como um passo para a conquista de uma vida melhor, para a superação da pobreza 

e dos efeitos da desigualdade por meio de políticas sociais públicas. 

Dos direitos preconizados no texto constitucional, destaca-se a questão da 

saúde como direito de todos e dever do Estado. O Brasil passa a ter, a partir de 

então, um Sistema Único de Saúde (SUS), regido pelos princípios doutrinários da 

universalidade, integralidade e equidade (BRASIL, 1990). O primeiro grande sistema 

de garantia de direitos estruturado após a Constituição de 1988, como parte das 

conquistas resultantes das lutas travadas no fim da década de 1970, o SUS 

carregava do Movimento da Reforma Sanitária, que gestou seu modelo e suas 

concepções, a vocação de reconhecer os determinantes sociais do processo saúde-
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doença. Somado a isso, como primeiro sistema universal de política social de 

garantia de direitos organizado e implementado no país após a Constituição de 

1988, a política de saúde herdará dessa história um papel estratégico no cenário de 

enfrentamento às condições de vida da população.  

Em muitos territórios vulneráveis em que se identifica a urgência de políticas 

como habitação e trabalho, ainda hoje, é sobretudo pelas ações do SUS, que o 

Estado está presente e oferece alguma resposta às necessidades da população, 

intervindo em relação às condições de vulnerabilidade, por meio das ações de 

promoção e prevenção em saúde. Como Sistema estruturado há mais tempo, 

desempenha papel fundamental na articulação de redes a serem tecidas para 

responder a situações diversas. Essa condição do SUS, política pública por meio da 

qual se implementou a Reforma Psiquiátrica em nosso país, coloca no Brasil o 

campo da saúde à frente de respostas a situações complexas que, muitas vezes, 

entendemos, carecem de políticas públicas de outra natureza. Se isso expressa um 

avanço importante do ponto de vista do papel social das nossas políticas de saúde, 

carrega também contradições. Nos alerta para as possibilidades que temos de 

intervir em relação às necessidades das pessoas com transtorno mental e/ou que 

fazem uso abusivo de álcool e/ou outras drogas nos territórios em que estamos, por 

meio de um escopo que desloca questões do campo da doença, enfrentando de fato 

o problema social que representam e diante do qual o diagnóstico opera como 

estratégia de silenciamento (BASAGLIA, 1979a/2010). 

Segundo Luz (1991), esse papel desempenhado pelas políticas e instituições 

de saúde em relação à ordem social e política brasileira não é privilégio de um 

momento específico, em que consolidamos o SUS, mas acompanha a história de 

nosso país.  

 

Do nosso ponto de vista, no de outros autores que realizaram estudos 
similares, as políticas e instituições de saúde desempenharam um 
papel histórico inegável para constituição e estabilização da ordem 
sociopolítica brasileira. Ajudaram mesmo a modelar certos traços 
estruturais dessa ordem, entre os quais a tendência à concentração 
do poder e à exclusão das classes-populares dos circuitos de decisão 
econômica, política e cultural do país. Esse papel continuado das 
políticas e instituições de saúde pode ser percebido e analisado ao 
longo dos períodos que marcam as principais conjunturas de nossa 
história, desde a Proclamação da República, em novembro de 1889, 
até a restauração dos direitos políticos e civis cassados no pós-64, a 
partir de 1982, passando pela conjuntura de transição democrática da 
Nova República, encerrada em março de 1990, um século após a 
Proclamação (LUZ, 1991, pp. 77-78). 
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É a partir dessa leitura que a autora aponta para o papel das políticas de 

saúde na constituição de uma nova ordem institucional no país, a partir de 1990, 

comprometida com uma realidade social e economicamente mais justa e 

politicamente mais democrática.  

 

2.1. A Reforma Sanitária e os primórdios da Reforma Psiquiátrica 

brasileira: uma luta pela cidadania 

A análise do Movimento pela Reforma Sanitária, como debate maior que 

localiza a luta por uma transformação da assistência psiquiátrica no Brasil, requer 

uma visita ao período que o precede, o qual recortamos aqui a partir dos vinte anos 

de ditadura (1964-1984), momento de Estado militarista e do chamado milagre 

brasileiro, no qual assistimos uma importante reorientação institucional na 

administração estatal. Do ponto de vista da saúde, esse período caracterizou-se 

pela reorganização, por meio de uma nova síntese, do modelo de campanhismo 

sanitarista, conhecido pelo seu caráter higienista, próprio da Primeira República e do 

modelo curativo da atenção médica previdenciária que se fortaleceu no período 

populista.  

 

A centralização e a concentração do poder institucional deram a 
tônica dessa síntese, que aliou campanhismo e curativismo numa 
estratégia de medicalização social sem precedentes na história do 
país. Um elemento favoreceu essa síntese criada pelo autoritarismo 
típico da fase do 'milagre'. É que, no nível político, essa conjuntura foi 
de fato a mais dura vivida pela nação em tempos de República. Ela 
foi marcada pelos atos institucionais e por outros decretos 
presidenciais que modificaram a Constituição no tocante aos direitos 
de cidadania, informação e comunicação social, bem como ao 
controle do exercício dos poderes Legislativo e Judiciário. Essa 
conjuntura se caracterizou também por uma vontade política 
arbitrária, concentrada num Poder Executivo avesso a medidas ou 
políticas sociais que favorecessem a participação da sociedade civil. 
Nesse contexto se produziu a política de saúde do 'milagre', coerente 
com a política econômica de então, que preconizava um crescimento 
acelerado com uma elevada taxa de produtividade, conjugada a 
baixos salários para grande parte da massa trabalhadora. Esta 
política desfavoreceu a maioria das categorias, mas favoreceu os 
trabalhadores especializados, os técnicos e os quadros superiores 
empregados nos setores de ponta da economia. Esses grupos foram 
beneficiados por altos salários e incentivos, o que possibilitou o 
aumento do consumo desses setores privilegiados, assim como a 
difusão da ideologia do consumo no conjunto da sociedade. A saúde 
passou então a ser vista como um bem de consumo. 
Especificamente, um bem de consumo médico (LUZ, 1991,  
pp. 81-82).  
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É assim que o movimento pela Reforma Sanitária vai combater um modelo de 

saúde centrado na medicina, como promessa de cura e restabelecimento diante de 

graves condições de saúde, numa sociedade em que se generalizou a demanda por 

consultas médicas, operadas por meio de clínicas e hospitais privados que 

passaram a ter financiamento da Previdência Social. Esses dispositivos, ao lado do 

crescimento das faculdades particulares de medicina, da organização e 

complementação da política de convênios entre o Instituto Nacional da Previdência 

Social (INPS) e os hospitais, clínicas e empresas de prestação de serviços médicos, 

fizeram crescer o setor empresarial de serviços médicos, orientado antes pelo lucro 

do que pela saúde da população. 

  

Assistimos, finalmente, à consolidação de uma relação autoritária, 
mercantilizada e tecnificada entre médico e paciente e entre serviços 
de saúde e população. Como era de se esperar, todos esses efeitos e 
consequências fizeram emergir uma grande insatisfação popular em 
relação à 'política de saúde da ditadura', perceptível já no fim do 
'milagre' (1974-1975) (LUZ, 1991, p. 82). 

 

Do ponto de vista da atenção à saúde mental operada no interior dessa 

política de saúde, o modelo empregado pelos governos militares carregava 

exatamente as mesmas características. Seus efeitos foram absolutamente perversos 

e os enfrentamos ainda hoje na luta pela superação dos hospitais psiquiátricos. A 

crescente contratação de leitos nas clínicas e hospitais conveniados por parte do 

setor público consolidou o entrelaçamento entre internação asilar e privatização da 

assistência de tal modo que a maioria das internações psiquiátricas públicas era 

realizada em instituições privadas, remuneradas pelo setor público. Tendo como 

fonte de receita a remuneração sob a forma de diária para cada dia de internação de 

cada pessoa internada, esse modelo produziu aquilo que conhecemos como a 

indústria da loucura. “A receita será maior de acordo com três variáveis: quanto 

maior o número de pacientes internados, quanto maior o tempo de internação e, por 

último, quanto menor o gasto da clínica com a manutenção do paciente internado” 

(TENÓRIO, 2002, p. 33). 

 Segundo dados apresentados por Yasui (2010), o número de leitos 

psiquiátricos privados cresceu de 3.034 em 1941, para 78.273 em 1978. Um 

crescimento de quase 25 (vinte e cinco) vezes, absolutamente desproporcional ao 

crescimento da própria população que passou de cerca de 42 milhões em 1941 para 
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115 milhões em 1978, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)4. O mais interessante, contudo, é que no mesmo período o 

número de leitos públicos permaneceu praticamente inalterado, passando de 21.079 

em 1941 para 22.603 em 1978. Destaca-se ainda que chegamos aos anos de 1990 

com cerca de 90 mil leitos em hospitais psiquiátricos, sendo 76% deles privados 

conveniados ao SUS e 24% públicos e universitários. Tenório (2002) afirma que 

durante o regime militar, no período de 1965 a 1970, a população internada em 

leitos efetivamente públicos não teve qualquer alteração, ao passo que nas 

instituições conveniadas ao setor público essa população dobrou nos cinco anos, 

passando de 14 mil em 1965, para trinta mil em 1970, números que se multiplicam 

anos depois, resultando em uma proporção de 80% de leitos psiquiátricos privados 

mantidos por recursos públicos e 20% de leitos públicos. 

 

Desta forma, em síntese, em relação à assistência psiquiátrica, desde 
o final dos anos 1950, o Brasil acumulava uma grave situação nos 
hospitais psiquiátricos: superlotação; deficiência de pessoal; maus-
tratos grosseiros; falta de vestuário e de alimentação; péssimas 
condições físicas; cuidados técnicos escassos. Como vimos, a partir 
do golpe militar de 1964, até os anos 1970, proliferaram amplamente 
clínicas psiquiátricas privadas conveniadas com o poder público, 
obtendo lucro fácil por meio da “psiquiatrização” dos problemas 
sociais de uma ampla camada da população brasileira. Criou-se 
assim a chamada “indústria da loucura”. No final dos anos 1980, o 
Brasil chegou a ter cerca de 100.000 leitos em 313 hospitais 
psiquiátricos, sendo 20% públicos e 80% privados, conveniados ao 
SUS, concentrados principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo e 
em Minas Gerais. Os gastos públicos com internações psiquiátricas 
ocupavam o 2º. lugar entre todos os gastos com internações pagas 
pelo Ministério da Saúde. Eram raras outras alternativas de 
assistência – mesmo as mais simples, como o atendimento 
ambulatorial (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p. 53). 

 

 O modelo de favorecimento à iniciativa privada e de investimento no 

crescimento econômico que transformou em mecanismos de geração de lucro os 

dispositivos de assistência à saúde fez não apenas crescer o número de internos 

nas instituições asilares da psiquiatria, os hospitais psiquiátricos, como fez crescer 

também a barbárie dentro dessas instituições. Condições precárias e absoluto 

abandono fizeram perpetuar no interior dessas clínicas e hospitais um conjunto de 

usuários que permaneceram, e alguns deles ainda permanecem, aprisionados sob a 

condição de moradores.  

                                                           
4 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1940_1996.shtm. 
Acessado em 06/09/2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1940_1996.shtm
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O Brasil assistiu e segue assistindo a inúmeras cenas de morte, maus tratos e 

violência operados no interior destas instituições, sob a chancela do Estado. 

Algumas vezes em silêncio, outras nem tanto, como é o caso da morte de Damião 

Ximenes Lopes em uma clínica psiquiátrica no município de Sobral, no Ceará, na 

qual estava internado quando faleceu, segundo declaração da clínica, por causa 

indeterminada. Nos exames realizados, sinais e marcas que indicam a prática de 

tortura. A sua morte rendeu ao Brasil a primeira condenação pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos 

(OEA)5.  

Outros muitos casos de mortes oficializados como causados por parada 

cardiorrespiratória, pneumonia e ainda transtornos mentais de pacientes internados 

em hospitais psiquiátricos ganharam visibilidade com a recente publicação de 

relatório sobre os hospitais psiquiátricos na região de Sorocaba, no estado de São 

Paulo – situação que ganhou destaque na mídia e na mobilização da gestão pública, 

permanecendo, contudo, até o momento aberta grande parte dos leitos psiquiátricos 

destes mesmos hospitais6.   

A recente obra da jornalista Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro – Vida, 

Genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil, que relata os horrores do 

Hospital Colônia de Barbacena (MG) durante grande parte do século XX, também 

chocou e mobilizou a sociedade (ARBEX, 2013).  

Na mesma toada, Walter Farias e Daniel Navarro Sonim publicaram 

recentemente no livro O capa-branca: de funcionário a paciente de um dos maiores 

hospitais psiquiátricos do país as memórias da experiência vivida por um dos 

autores no Hospital Psiquiátrico e Manicômio Judiciário do Juquery na década de 

1970. Nela, o horror vivenciado na condição de profissional da enfermagem produziu 

sua passagem para a condição de interno do hospital, na qual ficou submetido, não 

mais como trabalhador, mas como doente mental, a todas as formas de violência 

operadas pela instituição (FARIAS e SONIM, 2014).  

 

                                                           
5 Disponível em: http://www.conectas.org/pt/acoes/sur/edicao/15/1000169-caso-damiao-ximenes-
lopes-mudancas-e-desafios-apos-a-primeira-condenacao-do-brasil-pela-corte-interamericana-de-
direitos-humanos. Acessado em: 06/09/2015. 
6 Disponível em: https://flamasorocaba.wordpress.com/dossie-dos-manicomios/ Acessado em: 
06/09/2015.  

http://www.conectas.org/pt/acoes/sur/edicao/15/1000169-caso-damiao-ximenes-lopes-mudancas-e-desafios-apos-a-primeira-condenacao-do-brasil-pela-corte-interamericana-de-direitos-humanos
http://www.conectas.org/pt/acoes/sur/edicao/15/1000169-caso-damiao-ximenes-lopes-mudancas-e-desafios-apos-a-primeira-condenacao-do-brasil-pela-corte-interamericana-de-direitos-humanos
http://www.conectas.org/pt/acoes/sur/edicao/15/1000169-caso-damiao-ximenes-lopes-mudancas-e-desafios-apos-a-primeira-condenacao-do-brasil-pela-corte-interamericana-de-direitos-humanos
https://flamasorocaba.wordpress.com/dossie-dos-manicomios/
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Como esses, muitos outros documentos públicos, vídeos, reportagens e livros 

denunciaram os hospitais psiquiátricos brasileiros como instituições da violência e 

muitos outros casos anônimos e desconhecidos tiveram suas vidas sequestradas e 

aviltadas pelas operações da psiquiatria, em silêncio. Na apresentação da obra A 

Instituição Sinistra – mortes violentas em hospitais psiquiátricos no Brasil, publicada 

pelo Conselho Federal de Psicologia como uma espécie de dossiê de sete casos de 

mortes e maus-tratos ocorridos em hospitais de diferentes estados do país, o 

hospital psiquiátrico é denunciado como instituição que teve na sua história passada 

e na sua condição presente a vocação de operar o extermínio de uma parcela da 

população brasileira: 

 

Sim, o hospital psiquiátrico no Brasil mata! Sempre matou. No 
passado, em grandes proporções, como revelam os achados de 
Ronaldo Jacobina, que em tese recente de doutoramento, revisitou a 
história de dor e morte, consubstanciada em várias décadas de 
existência do antigo Asilo São João de Deus, hoje Hospital 
Psiquiátrico Juliano Moreira, de Salvador/Bahia. Loucos morrendo 
aos magotes, de beribéri, de fome, de doenças carenciais, ao 
abandono, às centenas por ano, é o que revela o seu estudo. Os 
corpos dos loucos mortos em hospitais psiquiátricos, não faz tanto 
tempo assim, já foram objeto de intenso comércio, como registra, por 
exemplo, a crônica que relata a venda de cadáveres dos loucos 
mortos no Hospital Colônia de Barbacena/MG para servirem nas 
aulas de anatomia das escolas de medicina, que proliferavam no sul 
do país. No final dos anos 80, uma extensa sequência de mortes de 
pacientes psiquiátricos, em poucas semanas, na Casa de Saúde 
Anchieta, em Santos/SP, foi a senha para que se decretasse a 
intervenção municipal do estabelecimento, que culminaria finalmente 
com o seu posterior fechamento total (SILVA, 2001, pp. 06-07).  

 

Basaglia (1979a/2010) explicitou, como vimos anteriormente, que os 

mecanismos das instituições psiquiátricas atuam a serviço da identificação da 

miséria com a loucura, como forma da gestão do estado em relação à miséria diante 

da ausência de respostas possíveis para a superação de uma questão estrutural. De 

fato, a partir de uma concepção marxista, é preciso reconhecer que o modo de 

produção capitalista produz riqueza ao mesmo tempo em que produz miséria. A 

extinção da miséria aponta, nessa medida, em última instância para a própria 

superação do capitalismo, na medida em que sem ela não é possível sustentar a 

geração de riqueza num sistema em que a mesma se produz por meio da 

exploração da força de trabalho.  
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As relações de produção nas quais se move a burguesia não têm um 
caráter uno, um caráter simples, mas um caráter de duplicidade: que, 
nas mesmas relações nas quais se produz a riqueza, a miséria 
também se produz; que, nas mesmas relações nas quais há 
desenvolvimento das forças produtivas, há uma força produtora de 
repressão; que estas relações não produzem a riqueza burguesa, ou 
seja, a riqueza da classe burguesa, senão destruindo continuamente 
a riqueza dos membros integrantes desta classe e produzindo um 
proletariado sempre crescente (MARX, 1847/1946, p. 114). 

  

A história das instituições psiquiátricas no Brasil sustenta-se não apenas por 

meio das convenções sociais que naturalizam a concepção de doença mental como 

parte de uma operação ideológica que, concretamente, administra uma classe de 

sujeitos por meio das instituições da psiquiatria como necessidade diante das 

contradições produzidas pelo capital. A operação do hospital psiquiátrico foi não 

somente mecanismo de gestão da miséria, mas ao mesmo tempo mecanismo para 

produção de riqueza e lucro, favorecendo setores privados da economia. Por isso, o 

enfrentamento da transformação da assistência em saúde mental no país tinha no 

horizonte: a destruição do modelo médico de atenção à saúde e de suas operações 

técnicas a serviço da objetivação dos sujeitos na doença; a destruição das 

instituições manicomiais e dos modelos de assistência por meio do qual 

naturalizavam-se situações de violação de direitos; e, por fim, a destruição de uma 

engenharia de interesses econômicos diretamente sustentados pela transmutação 

de direitos sociais em mercadorias, pautando o Estado brasileiro a reaver sua 

posição  na tensão entre a gestão das políticas sociais de garantia de direitos e o 

favorecimento do crescimento econômico para a reprodução do capital. Daí reside 

uma especificidade da Reforma Psiquiátrica brasileira. Ela incide diretamente sobre 

o caráter privatista das políticas públicas de gestão estatal e disso resulta um de 

seus maiores obstáculos históricos e atuais.  

 Nesse sentido, ecoa a pauta da Reforma Sanitária brasileira, que na segunda 

metade da década de 1970, combatendo o Estado autoritário, se constituiu a partir 

das críticas à ineficiência da assistência pública em saúde e ao caráter privatista da 

política de saúde do governo federal, além de sustentar as denúncias de fraude de 

financiamento dos serviços. O Movimento pela Reforma Sanitária foi um Movimento 

pela reformulação do sistema nacional de saúde. Na agenda, a administração, o 

planejamento dos serviços e a ampliação do acesso da população à assistência em 

saúde, cujo questionamento da qualidade abrangia também o setor psiquiátrico 

(TENÓRIO, 2002). 
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 Em aliança com outros movimentos sociais, estava em debate de forma mais 

ampla o questionamento das políticas sociais do regime, que ganhou no final dos 

anos de 1970 sua centralidade na questão das políticas de saúde:  

 

Cientistas, acadêmicos e tecnocratas progressistas discutiam em 
congressos e seminários nacionais e internacionais a degradação das 
condições de vida da população, consequência da política econômica 
que levara ao 'milagre brasileiro', trazendo para essa discussão o 
testemunho de cifras e taxas dramáticas sobre o acúmulo das 
doenças endemias e epidemias. Finalmente, movimentos sociais 
comunitários - compreendendo associações de moradores de bairros 
e favelas, movimentos de mulheres, sindicatos, Igreja e partidos 
políticos progressistas - denunciavam às autoridades e à sociedade 
civil a situação caótica da política de saúde pública e dos serviços 
previdenciários de atenção médica, exigindo soluções para os 
problemas criados pelo modelo de saúde do regime autoritário. [...] 
Os serviços de saúde se tornaram o foco da crise do modelo de 
política social vigente entre 1975 e 1982 (LUZ, 1991, p. 83).  

 

Como resultado desse processo, a saúde passou a ser socialmente 

reconhecida, pela primeira vez na história do país, como direito universal e dever do 

Estado, como dimensão social da cidadania (LUZ, 1991). A localização histórica e 

teórica sobre o Movimento da Reforma Sanitária como antecedente do SUS e da 

própria Reforma Psiquiátrica é fundamental para compreendermos no Brasil a 

dimensão das ações da saúde pública, no bojo das quais se efetiva a assistência em 

saúde mental, diante das necessidades da população que apontam para respostas 

em relação a políticas sociais de diferentes naturezas.  

A política pública de saúde adquiriu reconhecimento e centralidade como 

direito da população diante das condições de vida do povo brasileiro. Tal 

centralidade resultou na implantação de um Sistema único e universal, que não teve 

correspondente como política pública social em nenhuma outra área no país. Em 

sua atuação, esse Sistema está orientado por concepções, oriundas da Reforma 

Sanitária, que trouxeram para o interior das questões da saúde as condições de vida 

da população, na medida em que as reconheceram como determinantes. Esse 

conjunto de fatores coloca especiais desafios para a Reforma Psiquiátrica brasileira, 

política pública do SUS, diante do pressuposto de que, para a sua radicalidade, ela 

deve se referir à cidade, aos territórios e às possibilidades de reconstituição da 

cidadania dos sujeitos, de modo a acionar outros mecanismos do campo social para 

oferecer respostas ao problema com o qual lidamos quando estamos diante da 

loucura.  
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Paim (2009), ao resgatar uma construção teórica acerca da Reforma 

Sanitária, localiza os referenciais gramscianos para analisar como esse Movimento, 

a partir de uma abordagem histórica e estrutural, buscou identificar a relação entre a 

estrutura de classes e as políticas e práticas de saúde. Essa relação era 

reconhecida ao nível econômico, através da incidência das necessidades de 

reprodução do capital no setor da saúde; ao nível político, no qual se destacava a 

identificação do processo de legitimação do poder do Estado por meio também das 

políticas de saúde; e ao nível ideológico, na medida em que as produções 

científicas, as práticas sociais e os valores pertencentes ao universo cultural dos 

profissionais da saúde deveriam ser reconhecidos como relacionados à sua inserção 

na estrutura social. Assim, a Reforma Sanitária colocou em análise as políticas 

sociais operadas pela ação do Estado em meio às contradições entre necessidades 

do capital e exigências sociais dos trabalhadores.  

Resultou daí a proposição de criação do SUS que – originada em 1979 e 

retomada em 1986 com a 8ª. Conferência Nacional de Saúde –, teve a sua 

formalização expressa em partes na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da 

Saúde, de 1990. Do ponto de vista das concepções resultantes desse processo para 

a reestruturação das práticas e serviços de saúde, Luz (1994) assim discorre: 

 

A noção de saúde tende a ser percebida como efeito real de um 
conjunto de condições coletivas de existência, como expressão ativa 
– e participativa – do exercício de direitos de cidadania, entre os quais 
o direito ao trabalho, ao salário justo, à participação nas decisões e 
gestão de políticas institucionais etc. Assim, a sociedade teve a 
possibilidade de superar politicamente a compreensão, até então 
vigente ou socialmente dominante, da saúde como um estado 
biológico abstrato de normalidade (ou ausência de patologias)  
(LUZ, 1994, p. 36).  

 

Para a Reforma Psiquiátrica brasileira, gestada a partir da Reforma Sanitária 

por meio da organização do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM), essa concepção de saúde desnaturalizada, que reconhecia as condições 

de existência e as possibilidades de cidadania como seus elementos constitutivos, 

somava-se com as referências de alguns Movimentos de Reforma Psiquiátrica 

empreendidos em outros países. Nesses Movimentos, que marcam influência 

importante à Reforma Psiquiátrica brasileira, a partir de distintas perspectivas 

teóricas, a concepção de doença mental fora também, como vimos, desnaturalizada.  
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Yasui (2010) localiza os movimentos da saúde mental nos mesmos trilhos por 

onde caminharam as estratégias de luta pela Reforma Sanitária. Politização da 

questão da saúde, alteração das normas legais orientadoras da política pública e 

mudança de práticas institucionais a partir dos processos democráticos. Em suas 

palavras: 

 

A Reforma Psiquiátrica buscou politizar a questão da saúde mental, 
especialmente na luta contra as instituições psiquiátricas; produziu 
reflexões críticas que provocaram uma ruptura epistemológica; criou 
experiências e estratégias de cuidado contra-hegemônicas; 
conquistou mudanças em normas legais e buscou produzir efeitos no 
campo sociocultural (YASUI, 2010, p. 31). 

 

 A ruptura do paradigma da psiquiatria e de toda a lógica da doença mental 

que orientava a relação da sociedade com a loucura e, a seu lado, as práticas das 

instituições e políticas de saúde, tal como pautada pelas referências italianas da 

Reforma Psiquiátrica, ganham eco nas proposições da Reforma Sanitária brasileira.  

A efervescência de debates em torno do questionamento dos modelos 

teóricos, técnicos e políticos de assistência em saúde mental podem ser 

demonstradas nos encontros de Franco Basaglia com esses trabalhadores militantes 

brasileiros durante sua vinda ao nosso país nos anos de 1978 e 1979, os quais 

estão registrados na obra Psiquiatria alternativa: contra o pessimismo da razão, o 

otimismo da prática (Basaglia, 1979).  Apesar da intensidade desse campo de 

questionamentos e debates, fato é que, das experiências de transformação da 

assistência em saúde mental acumuladas até o fim da década de 1980, 

caracterizadas basicamente por reformas e humanização dos asilos psiquiátricos e 

ambulatorização da assistência, não resultava uma mudança significativa em termos 

de investimento de recursos públicos nas estruturas hospitalares. O setor público 

seguia empregando apenas 4% de seu orçamento nos dispositivos ambulatoriais. 

Tampouco resultava um questionamento radical em relação aos fundamentos das 

práticas em saúde mental que pudesse levar à superação mais efetiva da referência 

à doença mental (TENÓRIO, 2002). A fragilidade das transformações conquistadas 

no período acompanhava a realidade da implantação de novas diretrizes para as 

políticas de saúde de modo mais geral na segunda metade da década de 1980, com 

o fim do regime militar. Nesse momento, as contradições não estavam dissolvidas e 

os interesses econômicos, os modelos autoritários, as práticas medicalizantes 
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marcavam ainda forte presença como parte de um processo histórico que necessita 

de muito tempo, muitos enfrentamentos, muitas contraposições e muitos acúmulos 

para se transformar.   

Deste conjunto de enfrentamentos, acúmulos e experiências, podemos dizer 

que o final de década de 1980 possibilitou ao Movimento da Reforma Sanitária 

institucionalizações importantes por meio das deliberações e do marco político da 8ª. 

Conferência Nacional de Saúde em 1986, da promulgação da Constituição Federal 

em 1988 e da regulamentação legal do Sistema Único de Saúde em 1990. Do 

mesmo modo, no campo da saúde mental, essa década permitiu acumular  

“[...] a ampliação dos atores sociais envolvidos no processo, a iniciativa de 

reformulação legislativa e o surgimento de experiências institucionais bem-sucedidas 

na arquitetura de um novo tipo de cuidados em saúde mental” (TENÓRIO, 2002,  

p. 34).  

Em relação ao primeiro aspecto, a militância dos protagonistas do Movimento 

da Reforma Sanitária e do MTSM, articulados com outros movimentos sociais, 

transcende o campo específico da saúde mental e leva à criação, em 1987, de um 

movimento social. Ele tem em sua pauta o direito à diversidade e o combate às 

práticas e instituições manicomiais, entendidas como aquelas que, por meio de 

mecanismos mais ou menos sofisticados de categorização, empregam práticas de 

coerção, violência e anulação dos sujeitos, destituindo-os de sua cidadania.  

Pelo direito à igualdade a partir do reconhecimento da diversidade, o 

Movimento da Luta Antimanicomial passará a agregar trabalhadores, usuários, 

familiares, mas também artistas, jornalistas, intelectuais e estudantes na luta por 

uma sociedade sem manicômios. Sua existência foi fundamental e decisiva para os 

rumos da Reforma Psiquiátrica brasileira.   

Em sua carta de fundação, ocorrida durante o II Encontro do MTSM, 

conhecida como Manifesto de Bauru, uma perspectiva radical de ruptura e de 

transformação da assistência em saúde mental estava afirmada. Afirmava-se 

também um compromisso com a revisão dos elementos presentes na cultura e na 

relação da sociedade de um modo mais geral com a loucura, por meio da 

explicitação de seus determinantes estruturais: 
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Manifesto de Bauru 
Um desafio radicalmente novo se coloca agora para o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Ao ocuparmos as 
ruas de Bauru, na primeira manifestação pública organizada no Brasil 
pela extinção dos manicômios, os 350 trabalhadores de saúde mental 
presentes ao II Congresso Nacional dão um passo adiante na história 
do Movimento, marcando um novo momento na luta contra a 
exclusão e a discriminação. 

Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de 
agente da exclusão e da violência institucionalizadas, que 
desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos 
um novo compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e 
modernizar os serviços nos quais trabalhamos.  

O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e 
sustenta os mecanismos de exploração e de produção social da 
loucura e da violência. O compromisso estabelecido pela luta 
antimanicomial impõe uma aliança com o movimento popular e a 
classe trabalhadora organizada.  

O manicômio é expressão de uma estrutura, presente nos 
diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A 
opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos 
cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, 
mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais 
significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus 
direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida.  

Organizado em vários estados, o Movimento caminha agora 
para uma articulação nacional. Tal articulação buscará dar conta da 
Organização dos Trabalhadores em Saúde Mental, aliados efetiva e 
sistematicamente ao movimento popular e sindical.  

CONTRA A MERCANTILIZAÇÃO DA DOENÇA!  
Contra a mercantilização da doença; contra uma reforma 

sanitária privatizante e autoritária; por uma reforma sanitária 
democrática e popular; pela reforma agrária e urbana; pela 
organização livre e independente dos trabalhadores; pelo direito à 
sindicalização dos serviços públicos; pelo Dia Nacional de Luta 
Antimanicomial em 1988!  

Por uma sociedade sem manicômios!  
Bauru, dezembro de 1987. 

II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental 

 

  A partir da constituição de um movimento social antimanicomial, de suas 

denúncias e reivindicações, de suas intervenções nas cidades, a questão da 

cidadania do louco é explicitada e centralizada, o fim dos hospitais psiquiátricos 

colocado como um horizonte necessário e a criação de novas tecnologias de 

cuidado e de novos dispositivos da assistência passa a estar pautada pelo modelo 

comunitário e territorial, a fim de que possam ser capazes de reaver a relação entre 

sociedade e loucura. Pouco tempo antes, a realização da I Conferência Nacional de 

Saúde Mental, também em 1987, havia permitido a constituição de um campo que, 

partindo da trajetória sanitarista, remetia-se a uma nova etapa, claramente 

comprometida com a realização dos processos de desinstitucionalização, para 

desconstruir nas instituições e na sociedade as velhas formas de lidar com a 
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loucura. São deliberações da Conferência o compromisso dos trabalhadores com o 

combate à psiquiatrização da vida social, para além do redirecionamento das suas 

práticas; a participação da população na elaboração e implementação das políticas 

públicas de saúde mental e o necessário reconhecimento pelo Estado das 

estratégias da própria comunidade para a promoção de saúde mental; o combate à 

tendência hospitalocêntrica, por meio da priorização de investimentos extra-

hospitalares (AMARANTE, 1995). 

 Dos efeitos desses processos de mobilização social, podemos destacar que a 

existência de um movimento social em que participavam usuários, familiares, 

trabalhadores e sociedade representou a grande possibilidade de experimentar e 

explorar outras formas de existência dos sujeitos considerados loucos no corpo 

social. Para além das experiências tecidas como parte das intervenções clínico-

sociais da rede substitutiva emergente, no movimento social efetivamente esses 

diferentes atores estavam igualados na sua condição de cidadania. E nesse espaço 

se exercia um importante experimento social que permitia aos loucos, antes 

invalidados pelo diagnóstico, pela medicalização e pelas práticas psiquiátricas, 

participarem da produção, da avaliação, dos embates da política de saúde mental e 

da tessitura do próprio movimento social.  

Nas assembleias, nos encontros do movimento, nas audiências públicas, nas 

manifestações e organizações em torno do dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta 

Antimanicomial, tivemos as experiências mais efetivas possibilitadas pela Reforma 

Psiquiátrica, na medida em que elas criaram novos espaços de existência cidadã e 

convivência plural entre os loucos e as pessoas ditas normais. Mais terapêutico que 

qualquer grupo terapêutico foi poder viajar junto para realizar um Encontro, dividir 

uma música ou uma festa, debater a política a partir da qual no cotidiano nos 

colocávamos como técnicos e usuários nos serviços.  

A presença e o atravessamento do Movimento Antimanicomial nos primeiros 

serviços substitutivos e experiências institucionais, com o importante papel das 

Associações de Usuários e Familiares que se constituíam e deles se aproximavam, 

vitalizou esses experimentos, assim como vitalizou muitas desconstruções do 

manicômio.  

Os caminhos apontados pelos reformadores italianos permitiram fazer de 

assembleias, reuniões e espaços coletivos, momentos para a discussão dos 

processos a que estavam todos submetidos, na medida em que se discutiam os 
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rumos e os desafios da política de saúde mental, na medida em que se construíam 

as intervenções na cidade, na medida em que se refletia acerca da organização do 

movimento. A condição de militância dos trabalhadores e servidores públicos dessa 

rede emergente e dessas primeiras experiências marcava claramente uma prática 

profissional direcionada por um projeto ético-político.  

Nesse sentido, o Movimento Antimanicomial e a sua transversalidade, 

presente no cotidiano das experiências de Reforma Psiquiátrica, atingiam a raiz 

desse projeto, localizada na restauração democrática da sociedade brasileira e 

apontava para o resgate da cidadania dos sujeitos tutelados como sua direção 

central.  

 

Nascido do reclame da cidadania do louco, o movimento atual da 
reforma psiquiátrica brasileira desdobrou-se em um amplo e 
diversificado escopo de práticas e saberes. A importância analítica de 
se localizar a cidadania como valor fundante e organizador deste 
processo está em que a reforma é, sobretudo, um campo 
heterogêneo que abarca a clínica, a política, o social, o cultural e as 
relações com o jurídico, e é obra de atores muito diferentes entre si. 
Embora tenha em sua origem um questionamento da clínica, a 
reforma psiquiátrica não pôde se furtar a enfrentar o problema das 
práticas de cuidado dirigidas aos loucos (TENÓRIO, 2002, p. 28). 

 

Foi assim que o Movimento Antimanicomial permitiu, durante muito tempo e 

em muitos espaços, a sustentação da potência de não redução da construção das 

novas práticas à sua dimensão clínica. Orientada por referências como a Reforma 

Psiquiátrica Italiana, amplamente visitada nesse trabalho, uma vertente da Reforma 

defendia que as práticas efetivamente transformadoras deveriam superar o 

paradigma da clínica, que terminava por manter a referência do objeto sob o escopo 

da doença.  

O movimento social foi, nesse debate, sustentação da importante dimensão 

da cidadania, até que o amadurecimento do processo permitisse experiências em 

que ambas as dimensões pudessem funcionar de forma complementar e solidária 

(TENÓRIO, 2002). O Movimento da Luta Antimanicomial teve, portanto, o papel de 

permitir as primeiras experimentações de vida cidadã e de formação de consciência 

política dos usuários, possibilitando às experiências substitutivas ao modelo 

hospitalar, garantir a dimensão que Basaglia (1968/1975) afirmou como essencial.  
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Como afirma Pereira Furtado e Onocko Campos (2005), os campos político e 

ideológico permaneceram como lócus privilegiados desse momento da Reforma 

Psiquiátrica brasileira, o que foi essencial para sua potência como dispositivo a 

serviço da transformação das relações sociais. 

 O impacto das primeiras experiências de Reforma Psiquiátrica e a 

efervescência do movimento social resultaram, no ano de 1989, em uma conquista 

importante para o processo brasileiro, que viria a se consolidar anos mais tarde: a 

apresentação do projeto de lei do deputado Paulo Delgado, que em 2001 foi 

finalmente aprovado na forma da Lei N. 10216/01, mais conhecida como Lei da 

Reforma Psiquiátrica brasileira.  

Em torno dessa tramitação, manteve-se vivo um campo de debate e militância 

nos anos que se seguiram. No projeto original7, muito distinto da lei aprovada, a 

proposta de extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e a sua substituição por 

recursos territoriais de assistência era clara, com a explícita proibição de abertura e 

financiamento de novos leitos em hospitais psiquiátricos, o que radicalmente ainda 

hoje não alcançamos em nosso país. 

Em relação às primeiras experiências que marcaram a possibilidade concreta 

de redesenhar os modelos assistenciais em saúde mental no Brasil, no município de 

São Paulo, uma equipe ousou dar início a uma nova trajetória, fundando pela 

primeira vez um serviço na rede pública destinado a oferecer cuidados intensivos e 

de qualidade para pessoas com sofrimento psíquico grave e para seus familiares, 

em um modelo extra-hospitalar (BARIÇÃO, 2001).  Em 12 de março de 1987 foi 

criado o primeiro CAPS do país, o CAPS Prof. Luís da Rocha Cerqueira, a partir do 

acúmulo de consistentes questionamentos em relação ao modelo hospitalocêntrico 

de tratamento em saúde mental.  

Naquele contexto, o Programa de Saúde Mental implementado no estado de 

São Paulo, a partir de 1983, pelo governador André Franco Montoro, baseado em 

conceitos como regionalização, hierarquização e integração e acrescido de 

procedimentos de planejamento de saúde mental em saúde pública, previa um 

aumento do número de ambulatórios e das equipes de Saúde Mental em Unidades 

Básicas.  

 

                                                           
7 Vide Anexo 1. 
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As ações de saúde mental se realizariam preferencialmente em 
unidades mais simples e de acordo com a gravidade do caso se 
reportariam sucessivamente a unidades mais complexas. [...] A ideia 
era que tal procedimento atuaria na prevenção de demandas mais 
complexas, operando como espécie de filtro para as ações 
ambulatoriais e hospitalares, reservadas aos casos mais graves 
(GOLDBERG, 1994, p. 103). 

  

 Muitos investimentos foram realizados nestas unidades extra-hospitalares, 

tais como a capacitação dos profissionais que compunham as equipes e a 

divulgação de diretrizes e orientações para os novos serviços, feita pela 

Coordenadoria de Saúde Mental; assim como o desenvolvimento do Programa de 

Intensidade Máxima nos ambulatórios, com o intuito de atender os casos egressos 

de hospitais psiquiátricos. Contudo, segundo Goldberg (1994), após dois anos de 

funcionamento do Programa, o mesmo começou a sofrer um declínio e evidenciar 

uma insuficiência no que se refere ao cumprimento de sua meta inicial, que em 

última instância pode ser entendida como a constituição de uma rede extra-

hospitalar capaz de substituir o modelo de tratamento em saúde mental.  

 Apesar de evitar algumas internações e criar condições mais favoráveis ao 

atendimento de casos graves em saúde mental, esse Programa não mostrou 

efetividade em relação à reversão de modelos de assistência. “A expansão das 

unidades ambulatoriais e das equipes em centros de saúde foi tímida e manteve-se 

praticamente o mesmo número de leitos psiquiátricos registrado em 1982” (Idem, p. 

105). Em meio a este quadro, o que parecia mais importante era a necessidade de 

se pensar uma estrutura que rompesse com o modelo sintomatológico, com a figura 

do paciente, com o paradigma da doença e com o rótulo da exclusão, através de um 

cuidado atento à singularidade e capaz de acolher e construir transformações 

concretas, a partir do reconhecimento do sofrimento expresso nas demandas de 

saúde mental: 

 

Uma instituição como o Centro de Atenção Psicossocial Prof. Luis 
Cerqueira – CAPS, por exemplo, procurou construir na rede pública 
uma experiência de cuidados com pacientes com problemas mentais 
graves, de modo diferente daquela dos equipamentos já citados 
[Hospitais Psiquiátricos e Ambulatórios de Saúde Mental], 
acolhendo-os e acompanhando-os. A expectativa dos profissionais 
dessa instituição era oferecer um cuidado personalizado aos 
pacientes, com a complexidade que cada caso requer, por períodos 
tão longos quanto o tipo da evolução de sua doença exigisse e sem 
afastá-los da família e da comunidade (GOLDBERG, 1998, p. 12). 
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 O CAPS surge então como um serviço que deveria oferecer referência, 

acolhida e cuidado para as pessoas com transtornos mentais severos, a fim de que 

estas pudessem se integrar à comunidade através de uma intervenção diferenciada 

daquela oferecida pelo modelo hospitalar, mas que não fosse pontual como o 

atendimento ambulatorial.  

 Tal proposta emergiu da constatação de que os usuários de saúde mental 

da rede pública necessitavam de um acompanhamento ao longo de suas vidas, o 

qual, até então, era oferecido exclusivamente pelo hospital psiquiátrico ou pelo 

ambulatório de saúde mental, não respondendo, portanto, a essa necessidade. No 

primeiro caso, quando se tratava de crises com intensificação dos sintomas, 

agitações, agressividade, e no segundo quando o quadro se estabilizava com a 

remissão ou atenuação dos sintomas (GOLDBERG, 1994). Mantinha-se, desse 

modo, um modelo focado na doença, no reconhecimento e eliminação de seus 

sintomas. Foram estabelecidas como metas desse serviço: oferecer assistência 

integral para pessoas com sofrimento psíquico grave; possibilitar uma melhoria na 

sua qualidade de vida; investir na ampliação dos projetos de inserção social; 

constituir-se como um espaço de capacitação de profissionais na área da saúde 

mental e compor a produção de saberes neste campo, a partir da experiência 

empreendida.  

 No ano de 1986, durante a reforma administrativa da Secretaria de Saúde 

do Estado, a qual extinguiu as Coordenadorias de Saúde Mental e Divisões de 

Ambulatório da Saúde Mental, e a partir de negociações junto ao secretário de 

saúde, concretizou-se o projeto de criação deste serviço, que seria então o primeiro 

CAPS do Brasil. Tal projeto foi concebido por parte da equipe da própria Divisão de 

Ambulatório, envolvida historicamente com os Movimentos pela Reforma Sanitária e 

com o MTSM, e teve como espaço físico o imóvel que até então abrigava esta 

Divisão: “[...] um casarão da década de 1920, próximo à avenida Paulista, que só 

por isso já rompia com o conceito de asilamento, imprimindo a ideia ou a lógica de 

uma residência para essa nova unidade de tratamento” (BARIÇÃO, 2001, p. 132). 

 Goldberg (1994), reflete sobre a criação e a definição de práticas deste 

serviço, que surge como alternativa institucional de atendimento a pessoas com 

sofrimento psíquico intenso: 
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Os efeitos perversos que se verificam nos hospitais e em suas 
estruturas de apoio nos alertam para o fato de que certos regimes de 
comportamento institucional, que há muito assimilaram a doença e a 
dissolveram na funcionalidade de seus procedimentos, requerem 
esforço de mudança muito mais penetrante do que a pura e simples 
supressão formal do hospital. Porque tais efeitos podem muito bem 
se reproduzir em instâncias extra-hospitalares, caso não se alcance a 
raiz desses comportamentos institucionais. Parece-nos mais 
aconselhável, nesse sentido, desmobilizar o aparato em cada um de 
seus mecanismos mais internos de apreensão da doença, com o que 
estaríamos visando o cerne da degradação institucional, e não uma 
figura abstrata de Instituição (GOLDBERG, 1994, pp. 28-29). 

 

 Atenta à necessidade de operar processos de desinstitucionalização, essa 

experiência inaugura outras tantas que se sucederam em termos de criação de 

serviços territoriais. A experiência do CAPS da Rua Itapeva em São Paulo, como 

ficou conhecido, inspirou muitos outros municípios pelo país a criarem serviços 

orientados por esse modelo, ainda antes que sua existência ganhasse algum tipo de 

regulamentação mais específica pelos processos de implantação do SUS.  

 Em relação a isso, vale citar uma primeira portaria do Ministério da Saúde, 

datada de 1991 (Portaria 189) que, ao aprovar grupos e procedimentos em saúde 

mental, refere o atendimento em CAPS como um dos procedimentos no modelo 

ambulatorial. Além dessa, a Portaria 224/1992 que, ao regular o atendimento 

ambulatorial, normatizou os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e CAPS como 

parte da rede ambulatorial de assistência em saúde. Com essa frágil 

regulamentação, a criação e as experiências sustentadas no cotidiano de trabalho 

dos primeiros CAPS e NAPS do país ancoravam-se, sobretudo, na militância de 

seus profissionais e gestores, na clareza do projeto institucional desses serviços, e 

no compromisso ético-político com a tessitura de uma nova perspectiva teórica, 

técnica e assistencial no campo da saúde mental, o que garantia a potência de 

desinstitucionalização neles experimentadas. As equipes, em geral, possuíam algum 

tipo de inscrição no cenário de debates sobre a Reforma Psiquiátrica que as 

comprometia com o deslocamento da doença como foco da assistência para dar 

espaço à figura da pessoa doente. Referindo-se a isto, Goldberg (1994) afirma que 

as propostas emergentes de atendimento na rede pública de saúde mental deveriam 

se ocupar de algumas questões cruciais: 
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Elas dizem respeito, afinal, à consideração do doente numa malha de 
relações psicossociais e, portanto, à impossibilidade de fazer a 
definição da doença anteceder ao surgimento do paciente em sua 
circunstância. Subjacente a essa reflexão emergiria, evidentemente, a 
importância da construção de uma clínica capaz de dar conta desse 
campo terapêutico em expansão, que tomaria a fala do paciente não 
pelo reconhecimento do sintoma, mas como produção de um sujeito 
social dentro dos limites, certamente problemáticos, que a loucura 
impõe (GOLDBERG, 1994, p. 21). 

  

 Ao lado dessa experiência, em 1989 tivemos a possibilidade de construir 

outra experiência ainda mais emblemática e de maior repercussão, tanto em âmbito 

nacional, como internacionalmente. Trata-se da intervenção operada pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Santos na Casa de Saúde Anchieta, diante das situações 

denunciadas de violência, morte, abandono, superlotação e maus-tratos operadas 

nessa instituição (YASUI, 2010). Emblemática porque representou uma profunda 

intervenção no hospital psiquiátrico, colocando em análise seus dispositivos e com 

eles, seus aportes de sustentação, a qual permitiu ao final o seu fechamento e a 

completa substituição da internação psiquiátrica por uma organização de serviços e 

ações territoriais em saúde mental em um município brasileiro. A experiência foi 

reconhecida e analisada em sua complexidade como um processo social que esteve 

ancorado na desconstrução do paradigma psiquiátrico e que se implicou com a 

construção de territórios de cidadania, emancipação e reprodução social (NICÁCIO, 

1994). 

 Em uma publicação formulada ainda durante o processo de intervenção no 

hospital, quatro meses após seu início, por um dos coordenadores do Programa 

(LANCETTI, 1989), encontramos importantes referências sobre a realidade da Casa 

de Saúde Anchieta e sobre as primeiras medidas tomadas para que se efetivasse a 

negação da instituição, de dentro para fora. O autor refere que no primeiro dia foram 

arrancadas as portas das celas-fortes, proibidos os eletrochoques assim como todas 

as formas de maus-tratos. Ao mesmo tempo, foi permitido o acesso das pessoas 

internadas aos dormitórios e liberadas as visitas todos os dias da semana. Sem 

recusar as dificuldades, resistências e complexidade da intervenção, o grupo 

conseguiu levá-la adiante. Os trabalhadores que atuavam na instituição antes da 

chegada da equipe de intervenção, em greve, deixaram o local e a equipe 

reorganizou, com a participação das pessoas internadas, o funcionamento do 

hospital.  
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 Lancetti (1989) descreve como muitas vezes apenas a suspensão do 

tratamento anteriormente prescrito aos internos produzia efeitos surpreendentes, 

assim como a garantia de cuidados básicos relativos à higiene, alimentação, camas 

para as pessoas dormirem e, essencialmente, o contato afetuoso e respeitoso da 

equipe com os internos. Ao lado disso, foram instaurados dispositivos como grupos 

comunitários, assembleias, grupos familiares, atividades culturais, passeios e outros 

tantos empreendimentos que apostavam na abertura de portas e no trânsito livre 

entre o lado de dentro e o lado de fora do hospital. 

 Esse processo permitiu o completo fechamento da Casa de Saúde Anchieta 

ainda em 1989 e a rede territorial construída abarcou a presença de NAPS 

regionalizados e com funcionamento 24 horas para atender às demandas de saúde 

mental em sua área de abrangência; a retaguarda do Pronto-Socorro Psiquiátrico 

Municipal para situações de urgência/emergência, em especial no período noturno; 

a Unidade de Reabilitação Psicossocial, que coordenava e desenvolvia 

empreendimentos de trabalho; o Centro de Convivência Tam-Tam, estratégico para 

a potencialização de projetos culturais; o Lar Abrigo República Manoel da Silva 

Neto, que respondia à necessidade de moradia para usuários gravemente 

institucionalizados.  

 

Esta organização colocou em ação conceitos e dispositivos, hoje, 
consagrados que fazem (ou deveria fazer) parte do cotidiano dos 
serviços de saúde, tais como: território, responsabilização, 
cooperativas de trabalho e residência terapêutica (YASUI, 2010,  
p. 47).  

 

Com essa experiência, o Brasil dava início ao empreendimento corajoso de 

fazer da Reforma Psiquiátrica um processo de transformação da realidade 

impulsionada por um movimento absolutamente comprometido com o enfrentamento 

da miséria e a garantia da emancipação humana, como havia ensinado Basaglia 

(1979).   

A intervenção no município santista era parte de um projeto de gestão 

municipal que refletia, na posição vitoriosa de partidos de esquerda em alguns 

municípios brasileiros logo após o processo de democratização da sociedade e da 

Constituição de 1988, a tradução dos ideais outrora levantados pela militância social 

em projetos de políticas sociais públicas de garantia de direitos.  
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A experiência possibilitada pela intervenção na Casa de Saúde Anchieta 

encontrava consonâncias com a implementação do SUS no município no mesmo 

período, em uma gestão emblemática pela construção e implementação de uma 

rede de saúde pública fundada no reconhecimento das condições territoriais.  

Como essas, outras experiências, ações e serviços no campo das políticas de 

assistência, trabalho, cultura dentre outras, são igualmente relatadas como 

emblemáticas por seu caráter inovador e de compromisso com a cidadania plena.  

Assim, foi possível fazer da transformação da assistência em saúde mental 

mais do que uma mudança nas operações e práticas no campo sanitário. Destaca-

se na rede substitutiva implementada no município de Santos a presença de 

dispositivos que permitiam enfrentar a questão da cultura, do trabalho e da moradia. 

Aspectos apontados como essenciais desde a experiência triestina para que o 

processo de Reforma Psiquiátrica pudesse se constituir verdadeiramente como 

desvelamento da condição de captura da loucura sob a forma da doença, permitindo 

o retorno à cidade, o que significa uma nova possibilidade de relação com 

problemas sociais outrora administrados por meio dos aparelhos da psiquiatria. 

A implementação da Reforma na sociedade brasileira, a partir de então, ficou 

marcada pelas possibilidades, conquistas, avanços, retrocessos e contradições que, 

ao mesmo tempo, constituíram a construção de um Estado de garantia de direitos 

em pleno momento de enfrentamento de crise mundial do capitalismo, o que teve 

como resposta o forte caráter neoliberal na gestão estatal. O breve panorama do 

patamar atual relativo à nossa Reforma Psiquiátrica que segue apresentado é 

fundamental para possibilitar a análise das condições que estão postas para que, no 

cotidiano da rede substitutiva, se sustentem projetos terapêuticos orientados pela 

restituição do direito à cidadania e pela construção de novos itinerários dos sujeitos 

em seus territórios, para que se garanta a radicalidade antimanicomial da Reforma 

Psiquiátrica que empreendemos.  
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2.2. As políticas neoliberais e seus efeitos na Reforma Psiquiátrica 

brasileira: breve panorama 

 Os atravessamentos da crise estrutural do capital, assim como de seus 

efeitos do ponto de vista da permanente tensão entre Estado e mercado, na 

implantação da Reforma Psiquiátrica brasileira podem ser reconhecidos a partir de 

diferentes dimensões e recortes de análise acerca do panorama que encontramos 

hoje em relação a essa política pública. Esse reconhecimento é exigência de uma 

reflexão que pretende analisar os nós críticos postos para a efetivação de uma 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial no âmbito do SUS. Seus efeitos estão 

presentes nas condições de vida enfrentadas pela população usuária dos serviços 

de saúde mental, que inclui as características dos territórios em termos de 

possibilidades de trabalho, cultura, lazer, moradia e suas implicações para a 

construção dos PTS. Fazem-se observar também nas condições sob as quais se 

estruturam os próprios serviços na rede pública de saúde mental nesses territórios, 

seja em relação à sua cobertura, aos contratos de trabalho, aos modelos e 

dispositivos implementados na rede em função das tensões oriundas dos interesses 

privados, às potências de intervenção das equipes ou às possibilidades de militância 

de usuários e trabalhadores nos mecanismos de controle e participação social nas 

políticas públicas. 

Muito se tem debatido atualmente acerca da crise estrutural do capitalismo, 

seus efeitos na economia brasileira e, sobretudo, as respostas ofertadas pelo Estado 

e os impactos do ponto de vista das políticas sociais, com especial ênfase no SUS, 

dado seu caráter pioneiro como política de Estado implementada por meio de um 

sistema universal de saúde a partir do reconhecimento do conjunto de direitos 

sociais firmados pela Constituição de 1988. Como vimos, o Movimento pela Reforma 

Sanitária, que antecede o SUS, fazia naquele contexto o enfrentamento à concessão 

do Estado aos interesses privados, já como clara expressão de sua atuação 

necessária a serviço da reprodução social capitalista, por meio das políticas de 

saúde. O ideal do pleno direito à saúde e de um SUS completamente público a ser 

implementado pós-promulgação da Carta Constitucional enfrentara o acirramento 

das condições que impulsionavam a política estatal cuja contestação levou à sua 

idealização.  
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Pegoraro (2015) analisa os atuais impasses enfrentados para a 

implementação do SUS à luz das relações entre Estado e mercado na sua trajetória 

histórica. Segundo a autora, a questão da saúde resulta de problemáticas estruturais 

presentes no Estado brasileiro em um cenário no qual assistimos ao longo dos anos 

a prevalência de interesses privados. Esse contexto refere-se tanto ao momento 

anterior como posterior à Constituição de 1988, de modo que o setor privado foi 

fortemente privilegiado pela intervenção do Estado, auferindo lucros em um 

processo que transformou a saúde em mercadoria. 

 

Este processo se inicia no começo do século 20, ganha contornos 
mais claros entre 1930 e 1964 e se aprofunda na ditadura militar 
(1964/1984). Ao longo desse processo, assiste-se à formação de um 
forte segmento empresarial privado que opera a saúde em seus 
diversos componentes. A mercantilização da saúde responde em 
parte pelas deficiências estruturais do Estado brasileiro e seu caráter 
patrimonialista, que abriu espaços para a prevalência dos interesses 
privados. Neste aspecto a construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS), inspirado em alguns dos valores dos regimes de Welfare State 
desenvolvido nos países centrais europeus entre 1945 a 1975, foi 
uma tentativa de romper com a lógica privada que histórica e 
sistematicamente ampliava seus espaços de ação. Esse movimento, 
que se opunha ao longo processo de mercantilização, era uma 
reação, sobretudo, ao “modelo médico assistencial privatista” 
hegemônico durante a ditadura militar. A construção da agenda do 
SUS no Brasil coincidia, mesmo que tardiamente, com o processo de 
formação de um sistema de proteção social ocorrido na Europa no 
período Pós-Guerra. Nossos reformistas, que lutavam pela 
redemocratização do país, estavam olhando para os êxitos da 
socialdemocracia europeia (PEGORARO, 2015, pp. 2-3). 

  

Como antítese da política privatista de saúde vigente na ditadura, nossa Carta 

Constitucional encontrara para a sua implementação o mesmo inimigo que tornou 

possível a sua emergência. A partir de 1990, o Brasil adere, tardiamente, ao 

neoliberalismo, ecoando a queda do Estado de Bem-Estar Social dos países 

europeus, o que traz novo fôlego à privatização da saúde, inscrevendo uma 

contradição entre a formalização legal de direitos sociais – resultantes das lutas 

coletivas que tensionaram a democratização do Estado brasileiro –, e o cenário 

político econômico internacional – que levava o país a implementar pactos e 

formulações orientados pela prioridade da estabilidade econômica.  

A crise da dívida externa dos chamados países emergentes do final da 

década de 1980 resulta na assinatura do conhecido Consenso de Washington que, 

publicado em 1990, previa a adoção de uma série de medidas por parte dos países 

devedores, estabelecidas pelo governo norte-americano e por organizações 
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financeiras como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. As 

estratégias previstas no documento referiam-se a reformas na economia, orientadas 

para as necessidades do mercado: disciplina fiscal, mudança nas prioridades para 

despesas públicas, liberalização do sistema financeiro, taxa de câmbio competitiva, 

liberalização comercial, liberalização da entrada do investimento direto, privatização 

das empresas estatais, desregulamentação da economia, direitos da propriedade 

assegurados (YASUI, 2010).  

Esse cenário impõe ainda hoje especiais desafios à implementação das 

políticas sociais no país, dentre elas, o SUS. Desse modo, a análise das questões 

enfrentadas para a efetivação da Reforma Psiquiátrica precisa reconhecer que o 

processo da Reforma Sanitária, como Movimento que fundou as bases do SUS, 

coincidiu com o momento de crise das políticas públicas em países capitalistas e de 

derrocada do comunismo (CAMPOS, 2007), o que incidiu poucos anos mais tarde 

diretamente na gestão das políticas públicas no Brasil. 

 

Nesta perspectiva, argumenta-se que a raiz dos problemas atuais do 
sistema público e universal de saúde brasileiro reside no antagonismo 
entre os princípios formais estabelecidos pela Carta de 1988 e o 
contexto político e econômico vivido a partir de 1990, quando o Brasil 
aderiu tardiamente à doutrina neoliberal (PEGORARO, 2015, p. 04). 

 

Desde uma concepção marxista de Estado, o reconhecemos como produto e 

expressão do antagonismo inconciliável de classes. Isso quer dizer que o Estado 

torna-se uma necessidade em função da divisão da sociedade em classes, diante da 

qual a classe exploradora, em cada época, necessita de uma organização que opere 

a serviço da manutenção das condições de opressão exigidas pelo modo de 

produção vigente, no nosso caso, o capitalismo (LENIN, 1917/2007).  

O Estado constituído e organizado a partir das Revoluções Burguesas que 

marcaram a consolidação de uma nova forma de organização das relações de 

trabalho e produção é o Estado burguês, o que quer dizer que sua estrutura, suas 

formas de organização e suas operações respondem às necessidades da 

manutenção e da preservação do capital. Esse pressuposto é fundamental para 

entendermos as respostas ofertadas pelo Estado em um momento como o que 

vivemos atualmente, no qual se manifesta a crise estrutural do capitalismo, por meio 

da tendência persistente da queda da taxa de lucro e da dominância do capital 

financeiro (MENDES, 2015). 



93 
 

Pensamos que o fundamento da crise estrutural do capitalismo reside 
num contexto mais amplo de existência de duas principais 
tendências, articuladas entre si, especialmente a partir do final dos 
anos 1960: a tendência de declínio da taxa de lucro nas economias 
capitalistas, com destaque para a norte-americana, em todo pós-
guerra; e, como resposta a essa tendência, o sistema capitalista entra 
no caminho da financeirização, em que o capital portador de juros 
(capital financeiro), especificamente o capital fictício, ocupou 
liderança na dinâmica do capitalismo nesse período, sendo central 
nas relações econômicas e sociais do mundo, principalmente depois 
de 1980 (MENDES, 2015, p. 70). 

 

A queda da taxa de lucro observada desde o segundo pós-guerra no cenário 

mundial apresenta a partir da década de 1980 uma leve recuperação, embora muito 

distante da possibilidade de restaurar o patamar verificado em 1947, quando inicia 

seu declínio. Essa recuperação reflete efeitos das políticas neoliberais, por meio das 

quais o Estado opera a precarização de condições de trabalho e a redução de 

gastos públicos com políticas sociais, a fim de favorecer por meio dos fundos 

públicos os setores econômicos.  

 

Desde 1980 até o período atual, isto é, nos tempos de vigência do 
neoliberalismo, não foi possível identificar a retirada do Estado da 
economia, mas ao contrário, assistiu-se a uma particular forma de 
“presença” do Estado na economia. Particularmente, nessa presente 
crise do capitalismo, estamos assistindo a adoção de políticas 
austeras por parte do Estado, com redução dos direitos sociais, 
inclusive da política de saúde, no mundo e no Brasil. Além disso, 
verifica-se ainda, a permissão do Estado à apropriação do fundo 
público pelo capital (Idem, p. 68).  

   

O autor destaca o modo como, nessa crise do capitalismo contemporâneo, 

sob a dominância do capital financeiro, o Estado brasileiro concedeu 

incansavelmente incentivos à iniciativa privada, impondo riscos à saúde universal. 

Identificamos as marcas dessa operação no cotidiano da rede saúde de nosso 

município, transbordando no cenário da pesquisa que dá origem a esse trabalho a 

presença de serviços e condições de trabalho fortemente marcadas pela operação 

neoliberal de um Estado atuando contra a tendência da crise estrutural do capital: 

 

Constatam-se, de um lado, as crescentes transferências dos recursos 
públicos às Organizações Sociais de Saúde (OSSs) – de gestão 
privada – e o aumento das renúncias fiscais decorrentes da dedução 
dos gastos com planos de saúde e símiles no imposto de renda e das 
concessões fiscais às entidades privadas sem fins lucrativos 
(hospitais) e à indústria químico-farmacêutica, enfraquecendo a 
capacidade de arrecadação do Estado brasileiro e prejudicando o 
financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) (Idem,  
p. 69). 
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 Observa-se assim o entrelaçamento entre interesses do capital e do Estado e 

a presença do último no fortalecimento da lógica de valorização do capital que se dá, 

dentre outros meios, pela apropriação de recursos financeiros do SUS. No 

neoliberalismo não assistimos à retirada do Estado da condução das políticas 

públicas. Ao contrário, assistimos a sua forte presença sob outra forma, aquela que 

favorece os setores privados da economia, com vistas à recuperação da queda das 

taxas de lucro: financeirização dos recursos públicos e apropriação do fundo público 

pelo capital.  

No Brasil, os efeitos dessa operação na implementação do SUS foram 

desastrosos e colocam-se como impedimento para o pleno avanço na implantação 

do nosso sistema universal de garantia do direito à saúde. O gasto SUS, que 

aumentou de 2,89% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2000 para 3,9% em 2012, 

ainda é insuficiente se compararmos com os gastos médios de países que possuem 

sistemas universais de saúde, que devem investir nesse sistema cerca de 8% do 

PIB. O Orçamento da Seguridade Social em 2012 totalizou R$590,5 bilhões de reais. 

Se dele fossem destinados 30% para a saúde, como previsto pela Constituição 

Federal, teríamos uma dotação orçamentária federal de R$177,2 bilhões de reais, a 

qual em realidade correspondeu à metade disso. Essa dotação reflete, sem dúvida, 

a priorização do Estado ao capital financeiro, afinal em 2014 o Orçamento do 

Governo Federal foi de R$2,4 trilhões, sendo que desse montante 42% esteve 

destinado ao pagamento para juros e amortizações da dívida. Nessa toada, 

sabemos que o Orçamento da Seguridade Social, formado pela saúde, assistência 

social e previdência, é superavitário há muitos anos (em 2010, R$56,7 bilhões; em 

2011, R$77,2 bilhões; e, em 2012, R$78,1 bilhões), sendo que grande parte desse 

superávit é transferido para o pagamento dos juros da dívida.  

Em compensação, a aplicação de recursos do governo federal em ações e 

serviços de saúde vem se mantendo na mesma proporção, entre 1995 a 2012, 

sendo o equivalente a 1,8% do PIB. Esses gastos, analisados em relação à Receita 

Corrente Bruta da União, resultam em um persistente declínio, passando de 9,6%, 

em 1995, para 7,1% dessa receita. Além disso, o incentivo à saúde privada, na 

forma de redução de Imposto de Renda a pagar da Pessoa Física ou Jurídica, 

aplicada sobre despesas com saúde, assim como as renúncias fiscais de entidades 

sem fins lucrativos da indústria farmacêutica, crescem consideravelmente, 

representando incentivo fiscal ao capital privado. Eles foram de R$3,67 bilhões em 
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2003; passando para R$8,70 bilhões em 2006, R$15,85 bilhões em 2009 e, por fim, 

R$19,98 bilhões em 2012 (MENDES, 2015). 

 

Sem dúvida, essa situação nos remete à problemática relação entre o 
mercado privado e o padrão de financiamento público da saúde 
universal, e ao mesmo tempo, suas consequências em relação à 
temática da equidade, tão importante para a sobrevivência do SUS, 
especialmente. De forma geral, no contexto do capitalismo 
contemporâneo financeirizado e na atual crise do capital, questiona-
se sobre as fragilidades que o fundo público da seguridade social e 
da saúde vem sofrendo (MENDES, 2015, p. 78). 

 

Essa dimensão do financiamento das políticas públicas de saúde, que reflete 

em verdade um cenário mais amplo relativo à atuação do Estado desde a submissão 

aos pactos neoliberais, apesar de pouco discutida pela militância cotidiana 

antimanicomial, a partir da qual se pautou uma política pública de Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, nos parece essencial para melhor compreendermos os 

determinantes de muitos embates postos para sua efetivação.  

O modelo de gestão neoliberal marca seus efeitos, por exemplo, nos entraves 

e dificuldades relativos ao desmonte do polo hospitalar no Brasil, como 

caracterizamos anteriormente fortemente constituído por hospitais privados 

financiados pelo setor público. Ainda hoje não foram descredenciados todos os leitos 

em hospitais psiquiátricos e muitos deles, uma vez desocupados, seguem 

recebendo novas internações, como poderemos analisar adiante.  

Além disso, observamos o impacto dos efeitos das políticas de cunho 

neoliberal na atual política sobre drogas e no modelo de assistência em saúde 

mental por ela preconizado. Ao lado da implantação de novos dispositivos na Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), tais como consultórios na rua, CAPS AD 24 horas, 

Unidades de Acolhimento que operam como serviços residenciais transitórios, essa 

política hoje permite o financiamento público das chamadas comunidades 

terapêuticas. Tratam-se de instituições de caráter privado, muitas delas ligadas e 

gerenciadas por setores religiosos, orientadas por finalidades alheias aos princípios 

preconizados pelo SUS. A escolha pela implementação de uma política que não 

apenas investe na RAPS, mas injeta verba pública nessas instituições, 

reconstituindo a história da criação do polo hospitalar manicomial do país nos anos 

de ditadura militar, sem dúvida expressa não apenas concessão a um modelo de 

atenção em disputa na nossa sociedade, mas reedição de uma política pública que 
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necessita perpetuar o investimento público para o fortalecimento dos setores 

privados da economia.  

Ao lado disso, o modelo de gestão que vem sendo empregado em muitos 

municípios para a implementação do SUS, por meio de contratos com Organizações 

Sociais de Saúde (OSS), resulta na composição de um quadro de trabalhadores em 

equipes de Atenção Básica, de CAPS e de serviços pertencentes às estratégias de 

desinstitucionalização, cujos direitos trabalhistas encontram-se cada vez mais 

precarizados, refletindo a estratégia de atuação do Estado na contratendência à 

crise estrutural do capital. Essas condições de trabalho, ao lado da insuficiente 

cobertura de serviços substitutivos na maior parte dos municípios brasileiros, sem 

dúvida despotencializam a capacidade de intervenção dessas instituições, no que 

diz respeito à possibilidade de construir projetos terapêuticos singulares e 

territorializados, sustentando novas formas de pertencimento à cidade e de exercício 

de cidadania. Não menos importantes são os efeitos da permanência de 

investimentos em sistemas e estratégias privadas de atenção à saúde, cuja 

presença nos territórios faz se manter o desafio de superar o modelo médico e 

curativo de atenção à saúde, bastante presente no modo como a população 

demanda os serviços e, muitas vezes, na própria concepção dos trabalhadores que 

compõem a rede SUS.  

Ao lado dessas questões e como reflexo das políticas de caráter neoliberal 

fortemente implementadas no Brasil desde o início dos anos de 1990, as condições 

de vida da população brasileira e sua possibilidade de acesso aos direitos sociais 

representam outro campo relevante para a análise acerca da efetivação de uma 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial no país. As possibilidades de outra resposta à 

gestão da miséria que se opera sob a população submetida aos dispositivos 

presentes nos hospitais psiquiátricos desde o seu fechamento dependem, sem 

dúvida, das condições de vida que se pode ofertar a essa mesma população.  

Nesse sentido, os efeitos das políticas de ajustes fiscais empregadas pelo 

governo federal nessas décadas sobre as políticas sociais e os direitos dos 

trabalhadores não permitiram a garantia de cidadania preconizada pela Constituição 

de 1988.  Se seus desdobramentos em relação ao SUS produziram resultados 

importantes do ponto de vista da precariedade do Sistema, as demais políticas 

sociais foram ainda menos priorizadas e garantidas, observando-se a submissão de 

uma parcela importante da população à condições de vida aviltantes, diante das 
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quais o desenvolvimento de ações em saúde nos âmbitos da promoção, prevenção 

e/ou reabilitação deparam-se com especiais desafios.  

 

O processo de consolidação do Estado democrático, que restaurou os 
direitos inscritos na Constituição Cidadã, como afirmava Ulysses 
Guimarães, não conseguiu incorporar uma parcela significativa da 
população, a qual continuou à margem do mundo dos direitos e do 
“mundo maravilhoso do capitalismo globalizado”. A política econômica 
tem afrontado esse processo, ao propor, seguindo as orientações do 
Consenso de Washington impostas pelos organismos internacionais, 
a desregulamentação e a redução das tarefas do Estado, implantando 
o chamado “Estado mínimo”, entregando suas atribuições à lógica de 
uma onipresente figura denominada “mercado”, que, em nossa 
dependente economia, têm-se revelado extremamente perversas, já 
que aumentam a acumulação de riquezas das elites, aprofundando a 
mais do que injusta distribuição de renda e agravando a crise social 
(YASUI, 2010, p. 56).  

 

A submissão dos aspectos relativos à vida social ao cumprimento da meta 

prioritária de estabilidade econômica pela agenda política nacional deve ser 

analisada também do ponto de vista da situação de desigualdade e miséria que 

constitui a realidade brasileira nessas décadas. Segundo Pochmann (2010), o 

período que se inicia em 1981 e segue até 2003 caracterizou-se por uma 

estagnação na variação da renda per capita, ao mesmo tempo em que houve um 

estancamento do grau de desigualdade na repartição da renda pessoal. 

 

Ao mesmo tempo, constata-se que o desemprego da força de 
trabalho foi o que mais cresceu (5,6%), com elevação do nível 
ocupacional (2,6%) demarcada pela precariedade e queda do valor 
real do salário mínimo (1,8%). A taxa de pobreza caiu (0,8%), porém 
com ritmo inferior ao verificado entre 1960 e 1980 (1,3%), assim como 
no caso dos anos de escolaridade seguiu crescendo abaixo do 
primeiro padrão de mudança social. Nessa fase, a mobilidade social 
cresceu menos, com sinais crescentes de imobilidade para 
determinados segmentos dos brasileiros (POCHMANN, 2010, p. 641). 

  

Lima (2014), ao analisar a questão da pobreza e da desigualdade social no 

Brasil destaca, baseado em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) acerca da evolução da população pobre e extremamente pobre no país, que 

houve uma ampliação do número de pessoas pobres e extremamente pobres entre 

1981 e 1993, mantendo-se essa condição praticamente estagnada entre 1993 e 

2003. A população pobre cresceu de 47,8 milhões em 1981 para 60,9 milhões em 

1993, passando para 61,4 milhões em 2003. Já a população extremamente pobre 

passou de 20,2 milhões em 1981, para 28,7 milhões em 1993, reduzindo-se apenas 
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a 26,1 milhões em 2003.  Analisando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o 

autor assinala que em 1991 quase a totalidade dos municípios brasileiros 

apresentava níveis muito baixos, com ausência de municípios com índices altos. Em 

2001 houve importante redução de municípios com IDH muito baixos, embora essa 

continuava sendo a faixa majoritária, com crescimento nas faixas relativas a índice 

baixo e médio. 

 É nesse contexto absolutamente desfavorável do ponto de vista da garantia 

de políticas públicas sociais e de vida digna à população brasileira que 

implementamos a Reforma Psiquiátrica como política pública de saúde mental no 

âmbito do SUS durante praticamente duas décadas. Diante da precariedade das 

condições de vida da população brasileira, da realidade encontrada nos hospitais 

psiquiátricos, da condição de desfiliação e anulação a que ficaram submetidos 

usuários durante longos períodos de internação é, sobretudo, com a miséria que 

vamos trabalhar ao buscar instituir novas possibilidades de vida comunitária e de 

participação social a essa população.  

A clínica da Reforma Psiquiátrica se potencializa diante da possibilidade de 

convocar para a condição de sujeitos essas pessoas, mas se depara todo o tempo 

com o recrudescimento da sociedade em relação às possibilidades de campos de 

trabalho, de espaços de moradia, de espaços de convivência social, de acesso à 

cultura. Campos (2007) ao analisar na segunda metade de década de 2000 a 

implementação do SUS no Brasil, destaca: 

 

Apesar da ampliação do acesso aos serviços de saúde assegurada 
pela expansão do SUS ao longo dos últimos vinte anos, observaram-
se também fatores condicionantes negativos ao bem-estar social e à 
saúde em particular. No Brasil, há desigualdade social persistente, 
em função da perversa distribuição de renda e da precariedade da 
maioria das políticas públicas. Este quadro de desigualdade é 
crônico, ainda que a recente reorganização produtiva e o padrão de 
crescimento econômico adotado tenham contribuído para manter a 
desigualdade, senão para aumentá-la. Soma-se a este fator a 
urbanização degradada e a ascensão da violência como um 
componente estrutural da sociabilidade brasileira. Para agravar este 
contexto, julgo que poderíamos afirmar que o Estado brasileiro, em 
geral, apresenta baixa capacidade de gestão tanto da infraestrutura 
quanto das políticas sociais (CAMPOS, 2007, p. 1866). 

  

Para o autor, o contexto neoliberal desfavorável às políticas públicas somado 

à indefinição da responsabilidade sanitária de cada ente federado produziu um 

processo de municipalização muito desigual no país.  
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Além disso, destaca como efeito perverso desse quadro uma política de 

pessoal muito desqualificada, opinando sobre a incapacidade financeira e de gestão 

dos municípios para o desenvolvimento de uma política de pessoal adequada ao 

SUS, debate que, segundo ele, é interditado pela dominância da cultura de ajuste 

econômico (CAMPOS, 2007). Ou seja, o processo da Reforma Psiquiátrica brasileira 

e suas incompletudes devem ser analisados à luz de um cenário mais amplo, 

relativo às condições de vida presentes na sociedade brasileira, às políticas sociais 

e econômicas implementadas no período e, portanto, ao patamar possível a que 

chegamos nesse cenário, em termos de implementação do SUS.  

Sem dúvida, os avanços conquistados pelas próprias ações desse Sistema 

foram importantes e representam também uma resposta significativa do ponto de 

vista do enfrentamento das condições de vida da população brasileira. 

 

Assim, entre 1980 e 2003, houve, no Brasil, elevação média de 8,8 
anos na esperança de vida ao nascer; os homens ganharam 7,9 anos 
e as mulheres, 9,5. No mesmo período, ocorreu uma queda de 60,2% 
na mortalidade infantil. Houve ainda diminuição importante na 
mortalidade por doenças infecciosas e avanço das cardiovasculares, 
do câncer, distúrbios da subjetividade, aumento da mortalidade por 
causas internas, com destaque para a violência. No enfrentamento de 
epidemias, houve avanço na cobertura vacinal, com importante 
diminuição de casos daquelas doenças suscetíveis à prevenção por 
vacinação, ocorreu relativo controle da epidemia de AIDS, mas o 
mesmo não pôde ser constatado em relação à tuberculose, 
leishmaniose e malária (CAMPOS, 2007, p. 1867). 

  

No que pese o fato do Brasil apresentar recentemente uma mudança 

importante no tocante das condições de pobreza e miséria da população, algumas 

reflexões merecem destaque do ponto de vista da compreensão dos desafios que 

seguem apontados para o processo de Reforma Psiquiátrica.  

O primeiro deles diz respeito ao caráter recente dessa mudança.  Segundo 

Pochmann (2010) é no final da década de 2000 que encontramos um novo padrão 

de mudança social no país, que possui como características principais a combinação 

da expansão de renda nacional per capita com a queda na desigualdade pessoal de 

renda.  
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Para os anos de 2004 e 2010, a renda per capita cresceu 2,9% como 
média anual, enquanto a desigualdade da renda pessoal caiu 1,5% 
em média ao ano. Com isso, observa-se também tanto a redução 
média anual da taxa de desemprego (5,2%) e da pobreza (4,8%), 
como o forte aumento médio anual no valor real do salário mínimo 
(7,1%), na ocupação (3,2%) e nos anos de escolaridade (3,8%) dos 
brasileiros. Em grande medida, o melhor desempenho nos 
indicadores de mobilidade social encontra-se fortemente associado 
ao conjunto de transformações na economia e nas políticas públicas 
(POCHMANN, 2010, p. 642). 

 

O autor destaca que a geração líquida de novos empregos assalariados com 

carteira assinada subiu de 1,9 milhão entre 1998 e 2003, para 8,1 milhões entre 

2004 e 2009. A ampliação de renda das famílias, sobretudo aquelas situadas na 

base da pirâmide social como decorrência de políticas públicas implementadas, foi 

também significativa. Entre 2003 e 2008, o rendimento médio familiar per capita no 

topo da distribuição da renda (10% mais ricos) cresceu em média 1,6%, enquanto o 

rendimento médio familiar per capita na base da distribuição da renda no Brasil (10% 

mais pobres) cresceu 9,1% ao ano, em média. Medidas importantes relacionadas a 

isso foram o aumento do valor do salário mínimo e as políticas de transferência de 

renda a segmentos vulneráveis.  

 

No período de 1997 a 2004, por exemplo, o segmento de baixa renda 
abrangia aproximadamente 34% da população nacional, mas desde 
2005 passou a reduzir rapidamente a sua participação relativa. Em 
2008, o segmento de menor renda representou apenas 26% dos 
brasileiros, a menor participação relativa desde 1995. A participação 
relativa da população na base da pirâmide social encolheu 22,8% 
entre 2005 e 2008, resultado direto da mobilidade ascensional de 
11,7 milhões de pessoas para estratos de maior renda. Em função 
disso, percebe-se que o segundo (médio) e o terceiro (alto) estratos 
de renda ganharam maior representatividade populacional. A partir de 
1997, o estrato intermediário de renda cresceu relativamente a sua 
participação até o ano de 2005, quando apresentou um salto 
expressivo. Em 2008, por exemplo, o segundo estrato de renda 
representou 37,4% da população, enquanto em 1995 respondia por 
somente 21,8%. Entre os anos de 2004 (34,9%) e de 2008 (37,4%), o 
estrato intermediário registrou uma elevação relativa de 7,2% no total 
da população, que equivaleu a incorporação de 7 milhões de 
brasileiros. Já o estrato superior de renda que apresentava tendência 
de perda relativa de participação populacional entre 1998 e 2004, 
saindo de 35,3% para 31,5% da população, passou, a partir de 2005, 
a recuperar posição relativa. Para 2008, por exemplo, o estrato 
superior respondeu por 36,6% do total da população brasileira, a mais 
alta participação registrada desde 1995. No período de 2004 (31,5%) 
a 2008 (36,6%), o crescimento da participação relativa foi de 16,2%, 
ou o equivalente a 11,5 milhões de brasileiros absorvidos no estrato 
superior de renda. Em síntese, percebe-se que somente entre 2005 e 
2008, 11,7 milhões de brasileiros abandonaram a condição de menor 
renda, enquanto 7 milhões de indivíduos ingressaram no segundo 
estrato de renda e 11,5 milhões de pessoas transitaram para o estrato 
superior (Idem, pp. 644-645). 
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Lima (2014) destaca uma diminuição importante da população pobre e 

extremamente pobre no final da década de 2000. Em 2009, o número de brasileiros 

extremamente pobres, que em 2003 totalizavam 26,1 milhões, passou a ser de 13,4 

milhões, assim como a população pobre caiu de 61,4 para 39,6 milhões no mesmo 

período. Também ao final da década de 2000, encontramos apenas 32 municípios 

com IDH muito baixo, ao passo que há um importante crescimento de municípios 

com IDH alto e médio, que passam a ser mais expressivos.  

Se o primeiro ponto a destacar é o caráter recente dessa transformação, um 

segundo aspecto diz respeito ao fato de que a alteração dos índices de pobreza e 

desigualdade no país na última década não se fizeram por políticas impactantes em 

termos de alteração estrutural. Diante dos índices absurdamente altos de pobreza e 

desigualdade no país, o êxito na sua redução não implica efetivamente em uma 

agenda de enfrentamento da desigualdade social no país. Na medida em que não se 

operou o enfrentamento ao capital, mas ao contrário disso, se implementou políticas 

de favorecimento ao capital, o Brasil permanece sendo, apesar da redução da 

pobreza e, de forma mais tímida, da desigualdade, um dos países mais desiguais 

em distribuição de renda na América Latina e no mundo (LIMA, 2014). 

 

O padrão de desenvolvimento brasileiro, que abordaremos em seus 
fundamentos adiante, ainda que tenha logrado garantir crescimento 
econômico e ampliação da renda dos mais pobres mesmo em um 
contexto de crise econômica, ao não romper com alguns dos 
alicerces da forma particular de objetivação do capitalismo no país, 
não parece ter sido suficiente para eliminar a subproletarização que 
marca nossa estrutura social hierárquica, desigual e precária (LIMA, 
2014, p. 320). 

 

Ou seja, a condição de pobreza e desigualdade da população brasileira 

permanece como questão importante. E é com ela que lidamos no cotidiano dos 

serviços substitutivos de saúde mental. A transformação das condições de vida da 

população brasileira, recente e incompleta, pouco alterou a condição da população 

com a qual nos deparamos no cotidiano da Reforma Psiquiátrica, grande parte dela 

constituída daqueles que permaneceram vivendo na condição de miséria, que não 

foram incorporados pelos novos postos, ainda que precários, de trabalho, que 

residem sob condições bastante complicadas e insalubres, em territórios violentos e 
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pouco potentes em termos de possibilidades de acesso a lazer e cultura, em termos 

da garantia do direito à mobilidade e do direito à cidade. 

Podemos dizer que, ao longo desse processo, na década de 1990 a defesa 

da saúde como direito de todos e dever do Estado constituiu-se como resistência e 

bandeira de luta fundamental pela garantia de direitos básicos não só de acesso à 

saúde, mas ao trabalho, educação e moradia, diante da situação de pobreza e 

desigualdade fortemente presentes no cenário nacional. Do ponto de vista da 

Reforma Psiquiátrica, essa luta se sustentou, durante o período, pela importante 

presença de movimentos sociais, sobretudo, associações de usuários e familiares 

que mantinham articulação com os novos serviços de assistência em saúde mental.  

Desse modo, ainda que ao longo dessa década a Reforma Psiquiátrica tenha 

ocupado espaços no aparelho estatal, ela manteve a sua identidade de movimento 

social, fundamental para sustentar o caráter questionador dos serviços e dos 

dispositivos instaurados em relação aos modelos tradicionalmente empregados nas 

respostas da saúde em relação à loucura. Com uma regulação bastante frágil, por 

meio das Portarias 189/1991 e 224/1992, já citadas neste trabalho, inventavam-se 

experiências assistenciais por todo o país, muitas delas construídas pela 

participação de gestores, trabalhadores, usuários e familiares bastante implicados 

com a militância antimanicomial. No início dessa década, a II Conferência Nacional 

de Saúde Mental, que ocorreu no ano de 1992, acenava claramente para a 

institucionalização da Reforma Psiquiátrica como política oficial de saúde mental no 

país (YASSUI, 2010).  

A realização em 1993 do I Encontro Nacional da Luta Antimanicomial, em 

Salvador, seguido de encontros bianuais, demarcava uma organização que na 

interlocução com o Estado, mas com posição independente em relação a ele, 

buscava enfrentar as tensões postas na sociedade e na própria gestão das políticas 

públicas de saúde, a partir do compromisso com o avanço da Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial.  

A Reforma Psiquiátrica no nosso país se fez, assim, ao longo dessa década, 

em sua dimensão mais potente, pela sustentação do caráter de movimento social 

daqueles que se organizavam para pautar uma nova política de saúde mental. 
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Desde seu início, nos anos 70, a Reforma Psiquiátrica se apresentou 
com um temário de caráter social e estabeleceu estratégias para 
ampliar os limites de sua atuação para além dos muros dos asilos e 
das universidades. Em um constante processo dialético, foram sendo 
criados novos paradigmas e novas práticas institucionais, 
especialmente os NAPS e os CAPS que acabaram por influenciar e 
inspirar mudanças na estrutura normativa das ações de saúde, 
através das portarias e normatizações do Ministério da Saúde, 
constituindo-se, assim, como uma política pública de saúde. 
Tensionando essa característica burocrático-administrativa, o 
Movimento da Luta Antimanicomial, a face política mais ativa da 
Reforma Psiquiátrica, manteve ‘os pés na origem’ como movimento 
social, congregando diversos setores da sociedade, tais como: 
associações de usuários e familiares, conselhos profissionais, 
sindicatos, centrais sindicais, parlamentares e outros mais, formando 
um amplo leque de alianças (YASUI, 2010, p. 62). 

 

A década que se seguiu, por sua vez, foi desde seu início marcada pela 

conquista de leis e portarias que transformavam o Ministério da Saúde no grande 

indutor da implementação dessa política, o que, por um lado, representa uma 

conquista, se considerarmos a transformação da Reforma Psiquiátrica em política 

oficial de saúde mental no país, mas por outro carrega a contradição de submeter a 

implementação das experiências aos parâmetros legais e institucionais, os quais 

foram, eles mesmos, produto de invenções e criações das primeiras experiências de 

Reforma. 

Marco central desse processo é a aprovação da Lei N. 10216/01, que 

representava uma resposta aos doze anos de luta da militância antimanicomial por 

um marco legal que definisse o fim dos hospitais psiquiátricos como prerrogativa 

legal em nosso país. A aprovação da lei, contudo, já trazia como contradição a perda 

da radicalidade presente no projeto original, na medida em que a extinção 

progressiva do hospital psiquiátrico e a sua substituição por serviços comunitários 

foram subsumidas em uma carta referenciada nos direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais, que prevê a prioridade do atendimento em serviços extra-

hospitalares e regula as internações psiquiátricas.   

Ao lado desse grande marco legal, identificamos ainda no início dessa década 

a Portaria N.106/2000, que institui os SRTs. Ainda mais importante, reconhecida 

como um dos efeitos da III Conferência Nacional de Saúde Mental realizada em 

2001, a Portaria N.336/2002 propõe claramente um novo modelo assistencial, 

estabelecendo os CAPS como serviços ambulatoriais de atenção diária submetidos 

à lógica do território. Estabelece ainda as modalidades CAPS I, II e III, preconizando 

com isso o caráter 24 horas desse serviço para os municípios com população acima 
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de 200 mil habitantes. Os CAPS passam, então, a ser reconhecidos como 

articuladores das ações de saúde mental dos municípios, cabendo a eles a 

organização da demanda e da rede de cuidados de saúde mental, assim como a 

supervisão e capacitação das equipes de Atenção Básica e de outros serviços e 

programas de saúde mental de seu território.  

Um efeito positivo inquestionável desse marco da institucionalização da 

Reforma Psiquiátrica é a ampliação dos CAPS em todo o território nacional a partir 

de 2002. Desde 1987, quando fora criado o primeiro serviço, até 2001, o país abriu 

295 serviços dessa natureza. Esse número cresceu em pouco mais de sete vezes 

desde então e chegamos em 2014, doze anos após a aprovação da portaria, com 

2.209 CAPS no país (BRASIL, 2015).  

Ainda em 2003, um ano depois, a aprovação de uma lei marcante, a Lei N. 

10.708/03, institui o Programa de Volta Pra Casa, disponibilizando o auxílio-

reabilitação psicossocial para pessoas acometidas de transtornos mentais egressas 

de internações. Esse Programa seria essencial para avançar o fechamento de leitos 

em hospitais psiquiátricos, garantindo a possibilidade de resposta diante da 

complexidade social enfrentada para operar a travessia das pessoas que se 

encontravam internadas por um longo período, na condição de moradores de 

hospitais psiquiátricos, para a vida fora dos muros dessas instituições. 

Esses processos de institucionalização da Reforma Psiquiátrica foram 

fundamentais para a consolidação de um modelo substitutivo e territorial de atenção, 

em contraposição à hegemonia das instituições tradicionais da psiquiatria no país, 

mas por outro lado deslocaram a Reforma Psiquiátrica como processo de luta da 

sociedade civil, por meio de seus movimentos sociais organizados, para o interior do 

aparelho estatal.  

 

Essa ênfase nos processos de regulação como indutores da política 
do SUS transforma a potencialidade criativa e transformadora 
daqueles atores em uma servidão às normas e portarias. Não há mais 
oposição, tensão, questionamento. Pelo contrário, as críticas, 
geralmente oriundas dos setores acadêmicos, passam a ser vistas 
como ataque ou obstáculo a um processo que, ao se institucionalizar, 
perdeu a sua dimensão histórica e parece obedecer apenas uma 
lógica de administração dos recursos financeiros disponíveis, 
afetando de maneira danosa o modelo assistencial (YASUI, 2010,  
p. 67). 
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É verdade que esse processo relativo aos efeitos do deslocamento da 

formulação, criação, inventividade e até das reivindicações que possibilitaram a 

implementação de novas políticas sociais para dentro do aparelho estatal, seja por 

meio da institucionalização de suas diretrizes, seja por meio da participação de suas 

lideranças agora na condição de gestores do Estado, ou ainda pelo modo como se 

configuraram as ocupações de espaço e participação nos mecanismos de controle 

social das políticas públicas, merece ser ao menos referido como parte de um 

cenário mais amplo, que diz respeito à trajetória histórica de democratização da 

sociedade brasileira, situada ainda num contexto internacional.  

Muito se tem debatido sobre essa temática no país hoje, debates esses 

motivados por um balanço de pouco mais de uma década, no que diz respeito à 

gestão em âmbito nacional, e um tanto mais de uma década, no que diz respeito aos 

governos que já no início dos anos de 1990 passaram a assumir a gestão de 

municípios e estados, de êxito eleitoral dos considerados partidos de esquerda, a 

partir do qual estiveram na condução da gestão do Estado, considerados os 

parâmetros definidos pela democracia instituída no Brasil. Essas análises borbulham 

em obras diversas, que variam de artigos acadêmicos, livros, revistas, entrevistas 

em jornais, blogs e debates públicos (BRAGA, 2010; RICCI, 2009; RICCI, 2010; 

DRUCK, 2006).  

Considerando a complexidade relativa a esse momento histórico – que 

compreende desde a adequação da política brasileira aos pactos neoliberais, seus 

efeitos em termos das precarizações resultantes das formas de emprego da força de 

trabalho e os desdobramentos desse processo na organização da classe 

trabalhadora, até aos resultados dos padrões de transformação social que 

assistimos no Brasil na última década e as características das políticas que tornaram 

possível a ascensão social de uma parcela significativa da população –, dois 

elementos representam especial contribuição para a análise que aqui pretendemos 

realizar acerca da implementação da política de Reforma Psiquiátrica no país.  

O primeiro deles refere-se ao que Ricci (2010) nomeia como 

institucionalização dos movimentos sociais, processo que teve seu início no país a 

partir dos anos de 1990 e que ganha especial importância na primeira década dos 

anos 2000, cenário em que reconhecemos uma espécie de descanso dos 

movimentos sociais diante da nova conjuntura política brasileira. Seus efeitos são 

sentidos claramente nos dias atuais, em que urge a necessidade do protagonismo e 
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da rearticulação de um bloco progressista na sociedade civil diante das ameaças 

conservadoras que se reorganizam e ganham força na conjuntura nacional.  

Para o autor, a institucionalidade pública a ser construída como resultado do 

processo constituinte durante a década de 1990 representou um esforço bastante 

complexo aos movimentos sociais dos anos de 1980, dada sua posição contrária em 

relação a essas formas de institucionalidade consideradas viciadas e excludentes.  

 

Contudo, muitos artigos da última Constituição Federal, a começar 
pelo art. 1º, seguido pelos 14 e 204, entre tantos, criaram o 
arcabouço jurídico que alguns cunharam de participacionismo ou 
cidadania ativa. Nasceram de articulações e iniciativas de lideranças 
sociais no interior do Congresso Nacional. A gestão participativa, em 
que o cidadão governa com o eleito, se insinuando nos escaninhos da 
burocracia pública, criando estruturas híbridas (governamentais e de 
sociedade civil), nasceu como novidade, desde o início. Superou uma 
leitura vigente em uma parte da esquerda brasileira (notadamente os 
trotskistas, muitos deles, fundadores do Partido dos Trabalhadores), 
que alimentava a expectativa da criação de um poder dual, originário 
da sociedade civil organizada, que conflitaria com o Estado burguês. 
Mas o caminho consolidado na Constituição Federal de 1988 foi 
outro. Assim como a sucessão de outros institutos legais: o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 
Orgânica da Assistência Social, o Estatuto da Cidade, para citar os 
mais conhecidos (RICCI, 2010, p. 10). 

  

A constante e crescente participação direta de importantes lideranças dos 

movimentos sociais em cargos de gestão, de coordenação e implementação de 

programas, assim como ocupações estratégicas nos mecanismos de controle social 

previstos pela nossa democracia, resulta num complexo cenário, muitas vezes 

reduzido a uma leitura de cooptação de movimentos sociais pelo Estado brasileiro. A 

leitura, apesar de simplista em relação à análise dos determinantes dessa 

conjuntura, denuncia algo essencial: um recuo da intervenção dos movimentos 

sociais, essencial diante de políticas pouco estruturais do ponto de vista do 

enfrentamento da questão da desigualdade e da pobreza no país.   

 

No percurso, as lideranças de muitos movimentos sociais 
(principalmente urbanos), alteraram sua prática e agenda política. 
Passaram a assumir parte das tarefas de formulação dos gestores. 
Começaram a compreender os caminhos e descaminhos da 
administração pública, tiveram que se formar tecnicamente. Nenhuma 
mudança se faz sem pesar sobre a história inicial de qualquer 
mobilização social. E o peso se fez sentir. A rua, principal cenário dos 
novos movimentos sociais dos anos 80, foi trocada pelas 
conferências e reuniões em gabinetes governamentais.  
Sinal de democracia. Porém, esta intimidade com a lógica pública não 
foi suficiente para alterar o verticalismo e fragmentação da burocracia 
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estatal. Ao contrário, em alguns casos, a lógica dos movimentos 
sociais (assembleística, por natureza) digladiava com a lógica da 
burocracia pública (especializada e fragmentada, por natureza). Em 
outros casos, a lógica dos movimentos sociais foi se limitando ao 
discurso e jargão dos representantes da sociedade civil nesses fóruns 
e arenas de gestão pública. Algo que Claus Offe denominou de 
estatalização, ou seja, a dependência das ações sociais e coletivas 
em relação à proteção, anuência ou controle do Estado (Idem, pp. 10-
11). 

 

Do ponto de vista da política de Reforma Psiquiátrica esse processo é 

evidente e pode ser reconhecido pelo distanciamento entre cotidiano dos serviços 

substitutivos e movimento antimanicomial, o que tem uma importância significativa 

em relação às concepções e práticas operadas nessas instituições, muitas vezes 

reprodutoras das formas de tutela em relação às quais a produção de contradição e 

rupturas deveria ser sua principal vocação. Não menos importante é o recuo do 

movimento social em termos da reivindicação da radicalidade da Reforma 

Psiquiátrica implementada, que passa a assistir com certa passividade a lentidão no 

processo de redução e fechamento de leitos nos hospitais psiquiátricos. Arrasta-se, 

quase trinta anos após a emergência dessa política, a permanência dessas 

instituições e a perpetuação da internação em hospitais psiquiátricos como destino 

de cerca de 26 mil pessoas, que seguem submetidas a essa modalidade de 

intervenção no país, considerando apenas aquelas que ocupam leitos financiados 

pelo setor público.  

Um segundo efeito importante da conjuntura nacional sobre o processo de 

Reforma Psiquiátrica diz respeito ao que reconhecemos como o fortalecimento do 

conservadorismo na sociedade brasileira, que transborda, por exemplo, na atual 

configuração do Congresso Nacional, portanto, nos resultados das últimas eleições, 

assim como na agenda de proposições que vem sendo aprovadas em relação aos 

aspectos mais variados da nossa organização social, ou ainda na ocupação das 

ruas por movimentos, se assim podemos chamar, e por pautas que claramente 

representam ameaça aos direitos e à democracia conquistada no país.  

Em 2010, Ricci (2010) analisava como, ao lado da institucionalização dos 

movimentos sociais, a ruptura com uma geração de famílias pobres e a emergência 

de uma nova classe média no país representavam uma configuração importante. 

Nessa configuração, a instabilidade econômica e política que marcou os governos 

democráticos posteriores ao fim da ditadura militar faziam-se ausentes diante da 

governabilidade sustentada por uma coalização presidencialista sem precedentes na 
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história recente do Brasil. Embora esse modelo atualmente pareça dar claros sinais 

de desgaste, fazendo-se explicitar suas contradições sustentadas durante muitos 

anos, a realidade por ele produzida não deve ser ignorada. Para o autor, desde a 

vitória de Lula à Presidência da República, o país avança na política de 

modernização iniciada na era Vargas. 

 

O que os gramscianos denominariam de “revolução passiva”, pelo 
alto, conservadora porque pautada pela hipertrofia do Estado, que 
administra a vida social, impregna todos os poros da sociedade 
brasileira e estabelece um pacto social pelo desenvolvimentismo 
caracterizado pela conciliação de interesses. Os operadores do 
lulismo cunharam este expediente de “desenvolvimentismo social”. O 
fato relevante é que o lulismo gerou e se alimenta da emergência da 
nova classe média brasileira. Mais da metade dos 190 milhões de 
brasileiros é, hoje, classe média, sendo 49% classe C. Programas de 
transferência de renda associados ao aumento do valor do salário 
mínimo geraram este novo “milagre brasileiro”. E alimentaram o 
lulismo porque deram sentido ao estilo discursivo e ao projeto estatal 
desenvolvimentista (RICCI, 2010, p. 11). 

  

Ricci (2010) salienta que essa política foi exitosa em romper com histórias 

familiares de exclusão do consumo de massa, operando claramente como uma 

modernização conservadora, na medida em que recusou mudanças fundamentais 

na propriedade da terra, formou uma burguesia local relutante e avessa aos 

processos de democratização, ampliou as fronteiras agrícolas e controlou a 

representação sindical a partir da estruturação de corporativismo de tipo estatal. Ou 

seja, assistimos um processo de transformação social que pode ser considerado 

uma modernização conservadora na medida em que as mudanças efetivadas não 

representam ruptura com o padrão de desigualdade.  

Dele, portanto, não emergem sujeitos autônomos, efetivamente portadores de 

direitos e a cidadania constituída resulta, em verdade, inacabada. O processo de 

inclusão operado pelo consumo produziu um conjunto de brasileiros pragmáticos, 

pouco afetos a teorias ou ideologias, descrentes da política. Para Mascaro (2013), o 

pacto pela modernização conservadora está presente como contradição na própria 

Constituição Federal, que pretende garantir a dinâmica de exploração do capital, ao 

mesmo tempo em que projeta princípios progressistas e afirma direitos sociais.  

Essa leitura, sem dúvida, nos oferece alguns elementos iniciais para a 

compreensão do fenômeno de fortalecimento e reorganização do conservadorismo 

na sociedade brasileira. Suas especificidades estão sendo hoje amplamente 
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debatidas, a partir de leituras que procuram indicar como as características do novo 

proletariado e a ascensão à classe média produz efeitos do ponto de vista da 

adesão a valores conservadores e determinados padrões de consumo. Além disso, 

o debate sobre o acirramento da crise estrutural do capital destaca a questão da 

alienação/estranhamento como um dos problemas cruciais desse tempo histórico 

(ALVES, 2013). 

  Aliado ao enfraquecimento da permeabilidade do movimento antimanicomial 

na rede substitutiva de serviços de saúde mental, esse crescimento do 

conservadorismo opera como mais um inimigo da Reforma Psiquiátrica. Ele se 

atualiza em concepções que circulam dentro dos serviços substitutivos, muitas vezes 

por meio da prática e da intervenção de trabalhadores em condições precarizadas. 

Com pouca possibilidade de problematização e revisão de suas referências, tais 

trabalhadores muitas vezes reproduzem perspectivas alienadas e com elas 

perspectivas que perpetuam a opressão, por meio de modelos patologizadores de 

processos que deveriam nessa rede ser sustentados como irredutíveis a essa 

ordem, conforme analisamos anteriormente em relação à questão da loucura.  

 O panorama que aqui visitamos pretende localizar na complexa trama relativa 

ao contexto mais amplo de implementação da política de Reforma Psiquiátrica as 

fragilidades para a radicalização de seu compromisso antimanicomial. O contexto 

internacional da crise estrutural do capital e seus impactos em termos da agenda 

neoliberal assumida pelo Estado brasileiro nos anos de implementação do SUS 

representam importante impacto em termos de seu financiamento e das fragilidades 

de sua rede. Ao mesmo tempo, esse cenário também impacta outras redes 

intersetoriais ao campo da saúde mental, nas quais a fragilidade de políticas sociais 

capazes de responder ao enfrentamento da pobreza e da desigualdade no país não 

representa aspecto superado, uma vez que o Brasil sofre os efeitos de uma agenda 

nacional que não enfrentou de forma estrutural a questão da desigualdade, 

permanecendo importantes índices de pobreza em nosso território.  

Essa população, sem dúvida, reproduzindo a história desvendada pelas 

teorias críticas acerca da definição de doença mental e da origem dos aparelhos da 

psiquiatria a ela direcionados, submete-se, em proporção importante, a mecanismos 

sanitários de intervenção, que representam uma das respostas e dos modos de 

gestão possível operados por nossa sociedade em relação à questão da miséria.  
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Dialogando com Basaglia (1979), se ao operar a Reforma Psiquiátrica italiana 

reconheciam aqueles reformadores estarem devolvendo a miséria à cidade e 

obrigando-a a esse reencontro, em nosso país a miséria faz parte das cidades 

desde sempre e, de certo modo, nossa rede substitutiva não opera com os efeitos 

de uma miséria inédita que, liberta dos hospitais psiquiátricos, reencontra a cidade. 

Ela segue, ao lado de outros operadores sociais, buscando saídas para vidas 

empobrecidas, tecendo a duras penas itinerários mais dignos para uma classe 

específica de miseráveis: aqueles submetidos ao diagnóstico da doença mental, que 

ao lado de tantos outros confundem-se nos territórios em que habitam.  

Desvelar a loucura como miséria nos parece muito mais difícil nessa realidade 

de outros tantos miseráveis, que encontraram formas precárias de pertencimento e 

adaptação, ou que foram submetidos a outros arranjos que não a operação 

psiquiátrica como resposta à sua gestão. Desse modo, nossa rede substitutiva 

atualiza o risco de perpetuar a redução ao diagnóstico e à procura pela cura da 

doença como resultado de suas intervenções. Esse risco, agravado pelas condições 

ainda precárias de implementação do SUS, intensifica-se diante de uma trajetória de 

Reforma Psiquiátrica que, sobretudo a partir dos anos 2000, se institucionalizou nos 

mecanismos do Estado e, acompanhando o cenário mais amplo de nosso país, sofre 

os efeitos da refração do movimento social que alimenta sua potência 

antimanicomial, assim como da forte presença de posições conservadoras e 

fundamentalistas que cicatrizam a dimensão subjetiva constitutiva desse tempo 

histórico. 

 A partir dessa análise, visitaremos brevemente algumas das fragilidades da 

atual conjuntura da Reforma Psiquiátrica implementada no Brasil, visitando alguns 

de seus pontos críticos. Tal construção reconhece, sem dúvida, que a 

implementação dessa política pública, refletindo o modelo de descentralização do 

Estado brasileiro, é muito diversa no território nacional, e sem dúvida ecoam na 

análise de forma mais marcante embates e desafios vividos no Estado de São Paulo 

e no município de São Paulo, no qual se inscrevem os casos trabalhados pela rede 

ao longo do processo do PET-Saúde, que serão analisados adiante. Reconhece, 

também, que o processo de Reforma Psiquiátrica logrou muitos êxitos, e deixou para 

trás a realidade de milhares de vidas submetidas ao confinamento e ao abandono, 

recolocando-as no encontro com a cidade.  
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No entanto, uma análise que pretende identificar os nós críticos para a 

efetivação de projetos terapêuticos direcionados para a restituição do direito à 

convivência, à cidadania, à participação social, como possibilidade de saúde mental, 

precisa buscar no cenário mais amplo de implementação da política seus entraves, 

para que eles sirvam de subsídio para a compreensão das questões que se 

expressam na singularidade dos casos trabalhados.  

Finalmente, a análise que vem a seguir é reconhecida por nós como 

necessidade diante do compromisso com uma militância ativa que, desentranhada 

de suas amarras com a gestão do Estado próprias desse contexto, possa 

permanecer como resistência e exigência de uma agenda comprometida com a 

radicalidade antimanicomial da Reforma Psiquiátrica, muitas vezes secundarizada 

diante da necessidade de concessão e conciliação com interesses e perspectivas 

antagônicas à sua agenda. 

 

2.3.  Para fazer avançar a Reforma Psiquiátrica Antimanicomial: 

denunciando algumas fragilidades da política de saúde mental no Brasil 

A Reforma Psiquiátrica tem sido definida como um processo social complexo. 

Ao fazer essa afirmação, resgatando importantes referências da Reforma 

Psiquiátrica italiana, estamos querendo dizer que, muito além de uma política de 

assistência pública em saúde mental, ela se propõe a realizar um processo de 

transformação social e cultural que diz respeito à revisão da relação da sociedade 

com a loucura a partir de uma ética libertária, solidária, inclusiva e cidadã.  

 

É, antes, e, sobretudo, um complexo processo de transformação 
assistencial e cultural que, ao deslocar o tratamento do espaço 
restrito e especializado de cuidado da loucura: o hospital psiquiátrico, 
para a cidade, provoca mudanças no modo como a sociedade se 
relaciona com esta experiência. O que coloca, de saída, para todos 
os outros dispositivos inventados por esta política, a saber, os 
chamados serviços substitutivos, e os CAPS são um destes serviços, 
uma dupla missão: a de serem lugares de cuidado, sociabilidade e 
convívio da cidade com a loucura que a habita. Lugares de 
tratamento e convívio entre diferentes, de realização de trocas 
simbólicas e culturais, enfim, lugares e práticas que desconstroem, 
em seu fazer cotidiano, uma arraigada cultura de exclusão, 
invalidação e silenciamento dos ditos loucos, ao promover 
intervenções no território que revelam possibilidades de encontro, 
geram conexões, questionam os preconceitos e fazem aparecer a 
novidade: a presença cidadã dos portadores de sofrimento mental 
(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p. 93).  
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Produzir uma rede substitutiva de saúde mental significou, portanto, não 

apenas disponibilizar um conjunto de serviços capazes de ofertar os cuidados 

necessários aos casos graves de saúde mental, prescindindo do hospital 

psiquiátrico. Exigiu disponibilizar um conjunto de dispositivos que, no território, 

pudessem produzir contradições, visando a superação do paradigma manicomial. 

Para essa construção, os CAPS foram reconhecidos como serviços estratégicos.  

 

2.3.1. O papel dos CAPS na Reforma Psiquiátrica brasileira 

A análise dos balanços oferecidos pelo Ministério da Saúde acerca da política 

de saúde mental, assim como ações diversas promovidas historicamente por essa 

instância, evidencia a escolha desse dispositivo como estratégico para a 

possibilidade de organização e sustentação de uma rede substitutiva de saúde 

mental. Evidentemente, essa escolha tem suas razões. Os CAPS têm se constituído 

como serviços que podem atuar de forma substitutiva às internações psiquiátricas, 

na medida em que oferecem a possibilidade de atenção à crise. Contudo, além 

disso, constituem-se como espaços de convivência e de criação de redes de 

relações que possam se alargar para além das instituições, atingindo o território da 

vida cotidiana dos usuários (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013). 

  

São instituições destinadas a acolher pessoas com sofrimento 
psíquico grave e persistente, estimulando sua integração social e 
familiar, apoiando-os em suas iniciativas de busca da autonomia. 
Apresentam como característica principal a busca da integração dos 
usuários a um ambiente social e cultural concreto, designado como 
seu território, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana 
de usuários e familiares, promovendo sua reabilitação psicossocial. 
Têm como preceito fundamental ajudar o usuário a recuperar os 
espaços não protegidos, mas socialmente passíveis à produção de 
sentidos novos, substituindo as relações tutelares pelas relações 
contratuais, especialmente em aspectos relativos à moradia, ao 
trabalho, à família e à criatividade (CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA, 2013, p. 28). 

  

Muito se tem debatido, entretanto, sobre o modo como a implementação da 

nossa política, ao centralizar o papel do CAPS na rede, fez uma opção por uma 

modalidade de serviço, precarizando o investimento em outros de seus 

componentes, essenciais para o fortalecimento da perspectiva da territorialidade e 

da participação social.  
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Amarante (2003a) alerta para o risco de um processo de capsização da 

reforma psiquiátrica, ao mesmo tempo em que denuncia o risco de inampsização 

dos próprios CAPS, que ao serem submetidos à lógica de remuneração por 

procedimentos, podem perder o potencial inovador e revolucionário como serviços 

de atenção psicossocial. Para ele, a política nacional de saúde mental se apresenta 

reduzida à implantação de CAPS e, ao apontar esse alerta, o autor contrapõe a 

simples reformulação técnico-assistencial ao processo social complexo que deveria 

caracterizar a Reforma Psiquiátrica. 

 Alguns exemplos são contundentes no que diz respeito à centralização da 

construção da rede substitutiva nos CAPS como escolha da política implementada. 

Um deles se refere ao fato de permanecer, ainda hoje, sem reconhecimento e 

financiamento nacional os CECCOs, que em alguns municípios são implementados 

como Centros de Convivência ou Centros de Convivência e Cultura. Dispositivos 

essenciais para potencializar intervenções no campo da cultura, da convivência, 

pluralizando o encontro das pessoas com transtornos mentais graves com outros 

segmentos da população e instituindo espaços em que a produção de arte, cultura e 

lazer não estão atravessados pela lógica do tratamento, mas operam efetivamente 

como dispositivos dotados de valor social e cultural, conforme preconizava Rotelli 

(1989/1994).  

Não há dúvidas de que a necessidade de concentrar no CAPS as 

possibilidades de experiências de geração de trabalho, de acesso à cultura, de 

promoção de convivência termina por restringir invenções que deveriam operar 

como complexas intervenções sociais ao seu caráter terapêutico e à sua dimensão 

sanitária.  

Nesse sentido, dispositivos como os Centros de Convivência desempenham 

papel estratégico na rede, mas permaneceram, contudo, desinvestidos pela política 

nacional de saúde mental. A IV Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial, 

última Conferência da área realizada em 2010, deliberou pela criação de CECCOs, 

através do financiamento da infraestrutura e dos recursos humanos e materiais 

necessários ao pleno funcionamento das oficinas. Previu ainda:  

 

 

 



114 
 

Regulamentar, nos níveis municipal, estadual e nacional, os Centros 
de Convivência e Cooperativa (CECCOs) como serviços da rede 
substitutiva em Saúde Mental, na perspectiva do trabalho centrado na 
heterogeneidade, na intersetorialidade e economia solidária, 
garantindo assim recursos públicos (financeiro, material e humano) 
para o pleno funcionamento das unidades já existentes e outras a 
serem implantadas de acordo com índices de saúde e de 
vulnerabilidade social (BRASIL, 2010, p. 25). 

 

Deliberações não cumpridas, esses serviços, quando existentes, seguem 

sustentados pelo investimento municipal, muitos deles atuando em condições 

precárias, no que pese a potência de suas intervenções na rede e na oferta de 

respostas e de possibilidades de novos itinerários, novos laços, novos espaços de 

convivência e pertencimento para muitos usuários. O município de São Paulo, por 

exemplo, conta hoje com 28 CECCOs cadastrados, sendo que 7 deles estão em 

implementação e foram abertos pela gestão 2013-2016. Efetivamente a cidade teve, 

durante anos, 21 CECCOs, 18 deles criados na gestão municipal 1989-1992. A 

questão do financiamento é relevante para as suas condições de sustentabilidade e 

funcionamento, que tem sido assegurada pela militância de trabalhadores, muitos 

deles com trajetória histórica na rede de saúde mental e que permanecem como 

servidores públicos que não se submeteram aos contratos das OSS em outros 

pontos da rede.  

Ao lado dos CECCOs, outro investimento fundamental para potencializar o 

caráter de intervenção social da Reforma Psiquiátrica concentra-se nas ações de 

saúde mental na Atenção Básica. Se considerarmos que a grande finalidade da rede 

substitutiva é ofertar cuidados a partir da lógica do território, impulsionando 

possibilidades de pertencimento e de participação do usuário na comunidade, o 

trabalho dos CAPS deve estar todo o tempo referido ao território e os projetos 

terapêuticos devem estar direcionados à vida concreta do sujeito, aquela constituída 

por seus laços sociais, por seus espaços de circulação e habitação. Nesse sentido, 

a atuação da Atenção Básica é fundamental e absolutamente estratégica, pois ali a 

rede de saúde encontra o sujeito em seu cotidiano. O usuário do CAPS jamais deixa 

de ser do seu território, ao contrário, e nesse sentido ele é durante todo o tempo 

usuário também da Atenção Básica.  

Apesar dessa clareza, é preciso reconhecer que a nossa política de saúde 

mental foi bastante frágil no que diz respeito à preconização da atenção à saúde 

mental na Atenção Básica. Com ausência de programas e investimentos específicos 
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formulados a esse nível de intervenção, a saúde mental manteve-se como tema 

transversal à organização das ações da Atenção Básica, o que parece resultar em 

um quadro bastante precário no que diz respeito às possibilidades de atenção a 

essa demanda.  

Segundo Onocko Campos et al (2011, p. 4644), “[...] o delineamento de uma 

proposta para a saúde Mental na Atenção Primária ganhou ênfase em 2003 com a 

edição de uma Circular Conjunta da Coordenação de Saúde Mental e Coordenação 

de Gestão da Atenção Primária, N. 01/037”. Consideramos esse delineamento tardio 

e também frágil, reconhecendo os efeitos da ausência de uma regulamentação 

específica orientadora das ações de saúde mental na Atenção Básica.  

Posteriormente, a Portaria 154/2008 criou o NASF e instituiu seu 

financiamento, representando uma resposta à necessidade de qualificação da 

atenção à saúde mental na Atenção Básica. Essa resposta, contudo, é também 

muito debatida, na medida em que as equipes são constituídas a partir das 

características do território e apoiam as equipes de ESF em seu conjunto de 

necessidades, restando no cotidiano muitas dificuldades na relação e nas respostas 

às demandas de saúde mental, conforme discutiremos adiante. Segundo Onocko 

Campos et al (2011), a atenção à saúde mental na Atenção Básica orienta-se pelos 

seguintes princípios fundamentais: 

 

[...] noção de território, intersetorialidade, reabilitação psicossocial, 
multiprofissionalidade, interdisciplinaridade, desinstitucionalização, 
promoção da cidadania e construção da autonomia. Além disso, 
aponta para a criação de uma rede de cuidados que se articularia no 
território através da criação de parcerias intersetoriais e intervenções 
transversais de outras políticas públicas (ONOCKO CAMPOS et al, 
2011, p. 4644). 

  

Fica claro, desse modo, que a possibilidade do CAPS desempenhar seu 

papel estratégico na rede de atenção à saúde mental depende de outros dispositivos 

igualmente estratégicos para que a Reforma seja um projeto de transformação 

social.  

Nesse sentido, ao analisar, diante da ampliação da rede CAPS conquistada 

por nossa Reforma Psiquiátrica, a potência de transformação da relação da 

sociedade com a loucura que tem se tecido no cotidiano de suas práticas, uma 

dimensão importante para a reflexão é o quanto tem sido possível atuar em rede, 
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contar com outros pontos e dispositivos estratégicos para a realização dessa 

travessia. 

  

Os CAPS – Centros de Atenção Psicossocial - são uma das 
invenções deste processo que se articulam e ganham potência no 
pulsar da rede na qual se inserem, e cumprem, dentro da arquitetura 
aberta, livre e territorializada da reforma, um importante papel. Cabe a 
este estratégico serviço a resposta pela atenção diária e intensiva às 
pessoas com sofrimento mental, oferecendo acolhimento, cuidado e 
suporte desde o momento mais grave - a crise, senha de ingresso no 
manicômio, até a reconstrução dos laços com a vida (CONSELHO 
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p. 93). 

  

Recentemente, a Portaria N. 3088/2011 organizou os diversos serviços que 

compõem a RAPS, muitos deles em funcionamento há bastante tempo. Ela passa a 

se constituir como instrumento de regulação fundamental da RAPS para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

álcool e/ou outras drogas, representando um passo adiante para seu 

reconhecimento e sua organização. De acordo com a portaria, compõe essa rede: 

Atenção Básica em saúde (formada pelos seguintes pontos de atenção: UBS; 

equipe de Atenção Básica para populações específicas, quais sejam, equipe de 

consultório na rua e equipes de apoio aos serviços do componente Atenção 

Residencial de Caráter Transitório; Centros de Convivência);  atenção psicossocial 

especializada (formada pelos CAPS, nas suas diferentes modalidades – CAPS I, II, 

III, CAPS AD, CAPS AD III e CAPS i); atenção de urgência e emergência (formada 

pelos seguintes pontos de atenção: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -

SAMU 192; Sala de Estabilização; Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas; 

portas hospitalares de atenção à urgência/Pronto-Socorro; UBSs, entre outros); 

Atenção Residencial de Caráter Transitório (formada pelos seguintes pontos de 

atenção: Unidade de Recolhimento8; Serviços de Atenção em Regime Residencial); 

atenção hospitalar (formada pelos seguintes pontos de atenção: enfermaria 

especializada em Hospital Geral; serviço Hospitalar de Referência para Atenção às 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas); estratégias de desinstitucionalização (formada 

pelos SRTs e pelo Programa de Volta Pra Casa); e reabilitação psicossocial 

                                                           
8 O anexo da portaria reconhece, ao lado das Unidades de Acolhimento Adulto e Infantil, as 
Comunidades Terapêuticas, representando um retrocesso significativo da Reforma Psiquiátrica 
brasileira, conforme será discutido adiante. 
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 (por meio da qual são reconhecidas as cooperativas de geração de trabalho e renda 

como parte da rede). 

 As preocupações com o investimento em políticas públicas que, para além de 

favorecer a abertura de CAPS, fortaleçam outros pontos cruciais dessa rede, 

sobretudo aquelas estratégicas para as ações territorializadas, deve-se ao 

entendimento de que é um equívoco considerar esse como mais um serviço de 

saúde mental, unidade isolada que opera atendimentos no modelo ambulatorial.  

 

O CAPS, mais do que um serviço, é uma estratégia de mudança do 
modelo de assistência que inclui necessariamente a reorganização da 
rede assistencial, a partir de uma lógica territorial, o que significa 
ativar os recursos existentes na comunidade para compor e tecer as 
múltiplas estratégias implícitas na proposta (YASUI, 2010, p. 68). 

  

Dada a complexidade do papel desse serviço, coloca-se igualmente a 

preocupação com o modo como diante do crescimento de abertura de CAPS, por 

meio de processos institucionalizados pelo Estado e, por isso, muitas vezes 

burocratizados e distantes de um investimento militante orientado pelo sentido desse 

dispositivo como estratégia de Reforma, é possível sustentar a adesão de 

trabalhadores e gestores aos novos paradigmas, comprometidos com a destruição 

da perspectiva manicomial.  

Observa-se, em muitos municípios e em variados serviços, a existência de 

instituições nomeadas como CAPS que, em seu cotidiano, estão distantes de 

oferecer intervenções de qualidade, alicerçadas nos princípios da Reforma 

Psiquiátrica (YASUI, 2010). Isso tem relação com um conjunto de fatores que 

encontramos em muitos pontos da rede, e que estão presentes no município de São 

Paulo: precarização do trabalho profissional, reduzido às ações convencionais; 

redução do papel do trabalhador de protagonista político a reprodutor de normas; 

coberturas insuficientes, que restringem e empobrecem o trabalho dos profissionais 

no interior dos serviços; submissão do serviço à lógica econômica; precariedade de 

outros recursos territoriais e da própria condição de vida da população, dificultando a 

possibilidade de tecer novos laços sociais; ausência de recursos teóricos e técnicos 

para a garantia da complexidade que deve caracterizar a atuação dos CAPS, 

resultando em reprodução da lógica verticalizada e da supressão sintomática. 

 A clínica antimanicomial, que deve se realizar no interior dos CAPS, sustenta-

se em princípios éticos claros:  



118 
 

O direito à liberdade, o consentimento com o tratamento, o respeito à 
cidadania e aos direitos humanos, a participação do usuário no 
serviço; articulam-se aos conceitos de território, 
desinstitucionalização, porta aberta, vínculo, trabalho em equipe e em 
rede (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p. 94).  

 

Sim, serviços substitutivos são espaços para práticas inventivas e 

desinstitucionalizadoras, balizadas pela ética da liberdade e do respeito às 

diferenças.  

 

Pode-se afirmar, portanto, que em essência a prática nos CAPS é um 
embate entre a tradição e a invenção, a construção do novo na 
negação do velho; ou ainda, a construção diária de outro paradigma 
para o cuidado com a loucura que insere entre seus recursos e como 
condição preliminar para o tratamento, a cidadania de quem é 
cuidado e de quem cuida. [...] Para tratar, rigorosamente, é 
necessário ser livre para decidir quando e porque tratar-se, sendo 
igualmente importante, para esta clínica, tratar sem trancar, tratar 
dentro da cidade, buscando os laços sociais, o fortalecimento ou a 
reconstrução das redes que sustentam a vida de cada usuário. 
Liberdade e responsabilidade são, portanto, conceitos orientadores 
da prática clínica dos serviços substitutivos e dos CAPS, em particular 
(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p. 95). 

 

Pereira Furtado e Onocko Campos (2005) defendem que, para que seja 

possível a Reforma Psiquiátrica avançar para além da abertura de muitos e novos 

serviços, produzindo uma nova relação com a loucura, assim como novas formas de 

abordagem e de resposta social ao sofrimento mental, é preciso um quadro de 

profissionais cuja postura rompa com o paradigma anterior.  

 

Tais premissas nos levam a uma questão cuja solução é crucial: 
como instaurar uma nova postura, uma outra ética de cuidados, uma 
nova forma de lidar com o doente mental entre os milhares de 
trabalhadores de saúde mental do país? [Estejam estes em “novos” 
ou “velhos” serviços]. Naturalmente, os profissionais que militaram 
pelas mudanças, que puderam experienciar transformações 
institucionais e/ou participaram das discussões políticas do setor, 
provavelmente conseguem traduzir os princípios da reforma para as 
práticas cotidianas. Mas o que fazer com a outra grande maioria 
representada pelos que não tiveram oportunidade de aprender com o 
antiexemplo de alguns manicômios ou não tiveram contato com a 
militância e os movimentos pró-reforma? (PEREIRA FURTADO e 
ONOCKO CAMPOS, 2005, pp. 113-114). 

 

Essa é uma discussão fundamental diante do processo de abertura de CAPS 

que vivemos em nosso país, sobretudo se considerarmos o modo frágil como o 

campo da formação assimilou a perspectiva da Reforma Psiquiátrica e pode oferecer 
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subsídios teóricos e técnicos à construção dessa política, em especial do ponto de 

vista do fazer profissional no cotidiano dos serviços.  

Decodificar no cotidiano os princípios políticos, éticos e ideológicos da 

Reforma Psiquiátrica, na relação com o usuário, segue sendo um desafio. Diante 

dele, se a formação nos próprios serviços é uma resposta essencial, reconhecemos 

que ela tem, contudo, se mostrado insuficiente para a produção de novas posturas e 

de nova atitude ética diante da questão da loucura. Pereira Furtado e Onocko 

Campos (2005) apontam que o risco da burocratização do objeto e do objetivo do 

trabalho é maior entre trabalhadores da saúde mental, afinal somos formados pela 

mesma sociedade que produziu as formas de defesa na relação e convivência com 

a loucura que essa rede procura superar.  

 

No caso dos CAPS, serviços de caráter público, que carregam a 
encomenda social da inovação e do compromisso com a mudança 
cultural em relação ao imaginário social sobre a loucura, a 
necessidade de produzir um coletivo pouco engessado e pouco 
burocratizado está enfaticamente destacada. No entanto, os CAPS 
não deixam de ser serviços públicos de saúde, integrantes do SUS – 
sistema esse que vem institucionalizando sobremaneira e começa a 
dar sinais de burocratização, de perda de agilidade, de excessiva 
verticalidade. Como estar dentro da rede sem se enredar na 
armadilha do instituído? (Idem, p. 118). 

  

Amarante (2003a) nos ensina algo essencial sobre aquilo que deve ser os 

CAPS: mais do que um serviço novo, um serviço inovador. Ou seja, esses serviços 

precisam ser espaços de criação de novas práticas sociais, de novos conceitos e de 

novas formas de vida. Garantir aos trabalhadores dos CAPS a consciência de que 

devem, com suas práticas, produzir rupturas conceituais, técnicas, políticas, jurídicas 

e sociais é um desafio do ponto de vista da avaliação qualitativa da política de saúde 

mental no que diz respeito à ampliação da cobertura de serviços CAPS. 

 Embora no cotidiano dos serviços tenhamos podido realizar um tanto dessa 

avaliação acerca de seu funcionamento, das quais resultam as preocupações acima 

descritas, é verdade que carecemos de estudos mais sistemáticos que possibilitem 

uma avaliação qualitativa mais rigorosa da rede CAPS, sobretudo se consideradas 

as características de diferentes territórios e diferentes trajetórias de implantação da 

Reforma e do próprio SUS nos vários municípios.  

Sabemos que a cidade de São Paulo guarda especiais desafios em relação a 

esse processo, dada a sua proporção e as dificuldades de gestão por ela impostas. 
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Além disso, os modelos adotados desde a gestão municipal iniciada em 1989, logo 

após a aprovação da Carta Constitucional, são muito variados e por longos períodos 

marcados por gestões claramente alinhadas com modelos privatizantes e por um 

descompromisso com a construção do SUS. Disso resulta uma descontinuidade e 

uma fragmentação na implantação da rede de saúde mental no município que 

agravam de forma especial o modo como hoje se constituem os serviços, suas 

equipes e seu funcionamento em rede.  

 Apesar disso, vale salientar que pesquisas realizadas em outros municípios 

(ONOCKO CAMPOS et al, 2009; EMERICH, ONOCKO CAMPOS e PASSOS, 2014; 

SURJUS e ONOCKO CAMPOS, 2011), embora com características distintas, 

evidenciam que o cotidiano dos CAPS é marcado por contradições. Em meio a todos 

os desafios e dificuldades impostos para a garantia de uma prática 

desinstitucionalizante, inventiva e libertária aqui descritas, esses serviços, embora 

não de forma hegemônica, possibilitam novas formas de relação com a loucura e de 

experiência do sofrimento que acompanha essa condição em nossa sociedade. 

Reconhecer essa produção é essencial para evidenciar que sim, é possível 

sustentar os CAPS como espaço de transformação social e melhor caracterizar suas 

fragilidades é essencial para a construção dos avanços necessários.  

 Pesquisa conduzida entre os anos de 2006 e 2007 (ONOCKO CAMPOS et al, 

2009) no município de Campinas, pioneiro na implementação de CAPS III no país, 

apontam efeitos positivos do funcionamento da rede que extrapolam características 

específicas daquele município e evidenciam a potência dessa política, dos quais 

destacamos alguns: permanência do usuário com a mesma equipe em momentos de 

crise, sobretudo com as condições ofertadas pelos serviços de funcionamento 24 

horas (CAPS III); existência de equipes e profissionais de referência, favorecendo o 

vínculo, as relações de confiança e a elaboração dos PTS; continência oferecida 

pelos espaços grupais promovidos no serviço.  

Igualmente, do ponto de vista das dificuldades identificadas, muitas das 

questões se reproduzem, sem dúvida, na realidade de outros territórios. Algumas 

delas: número excessivo de usuários por profissional de referência; entraves na 

formação de parcerias com a rede mais ampla; dificuldades na oferta de serviços 24 

horas no que diz respeito aos critérios de indicação de leito-noite e ao recebimento 

de usuários desconhecidos durante a noite ou finais de semana; ausência de 

acompanhamento sistemático de usuários internados fora do CAPS; conhecimento 
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frágil de gestores e equipes das Unidades Básicas acerca do trabalho realizado 

pelos CAPS e desconfiança dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em relação 

à sua função; vivência de sofrimento dos próprios trabalhadores a partir do contato 

com a loucura, com a situação de vulnerabilidade dos usuários, com ausência de 

recursos, com dificuldades de diálogo com a rede básica e com dificuldades nas 

relações entre a própria equipe, sobretudo, no que diz respeito à relação entre 

profissionais de nível superior e profissionais de nível médio. Há ainda relatos de 

forte angústia vivida em função de períodos prolongados de plantão, nos quais a 

responsabilização por decisões ocorre de forma individualizada, resultando desse 

conjunto um importante quadro de sofrimento no trabalho. 

 Outra pesquisa mais recente (EMERICH, ONOCKO CAMPOS e PASSOS, 

2014), realizada em CAPS dos municípios do Rio de Janeiro, Novo Hamburgo e 

Campinas, indica que usuários reconhecem alguns de seus direitos, tais como a 

recusa ao tratamento, o acesso à informação, a garantia de transporte, o que é 

importante do ponto de vista de seu empoderamento, mas ao mesmo tempo 

identificam a ausência ou a recusa de diálogo sobre o tema com os trabalhadores do 

serviço. Muitas vezes, a construção do PTS é reduzida à prescrição de atividades 

informadas aos usuários. Igualmente esses carecem de informações mais completas 

acerca das medicações a serem tomadas.  

A presença do estigma no contato com o Hospital Geral é outra dimensão 

importante indicada no estudo, que revela serem os usuários, nesses serviços, 

reduzidos à condição de doentes mentais, sendo negligenciadas as demais 

demandas. Ao lado dessa questão, aparece especial dificuldade no acesso ao 

direito ao benefício, na medida em que o mesmo exclui o direito ao trabalho. Ou 

seja, o acesso a benefícios está condicionado ao diagnóstico psiquiátrico que opera 

como elemento rotulador e, por isso, inviabilizador da cidadania do sujeito.  

Em relação ao uso da medicação, o poder decisório do usuário parece 

absolutamente negligenciado, desvelando um campo bastante frágil da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. A pesquisa chega a identificar serviços nos quais o usuário é 

desligado caso apresente recusa em tomar a medicação.  
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Se não mais se aprisionam pessoas em instituições totais, pode-se 
operar por práticas totais que tendem a, cotidianamente, ressuscitar a 
ausência política dos usuários. Tais práticas desconsideram o 
exercício dos papéis sociais vivenciados pelos usuários, 
deslegitimando diferentes formas de subjetivação. Práticas totais, 
enfim, que silenciam ou fecham-se à palavra do usuário, que 
desconsideram sua fala como acesso à realidade de seu mundo. 
Liberta-se o sujeito do asilo, mas não da normalização dos processos 
de vida e da universalização de formas de sentir, agir e pensar. Não 
informar o usuário sobre seus direitos e não trabalhar com ele tais 
questões são práticas totais. Desligar o usuário por recusa ao uso da 
medicação também (EMERICH, ONOCKO CAMPOS e PASSOS, 
2014, p. 693). 

 

Em sua conclusão, os autores apontam para a perpetuação de um circuito em 

torno da ausência dos direitos ou da impossibilidade de seu exercício.  

 

Tais circuitos legitimam-se num país em que o acesso a direitos 
sociais básicos é precário para grande parcela da população, sendo 
que, em alguns momentos, a inscrição neste círculo, se, por um lado 
estigmatiza, por outro, torna a sobrevivência possível (Idem, ibid.).  

 

Apontam, assim, para a necessidade de aprofundamento do debate em torno 

da questão dos direitos, indicando a fragilidade de sua conquista no bojo da 

Reforma Psiquiátrica e nas práticas desenvolvidas em nossos CAPS. 

 Finalmente, outra pesquisa relativamente recente (SURJUS e ONOCKO 

CAMPOS, 2011), realizada no município de Campinas, indicou que as vivências 

referidas pelos usuários em relação à transformação do modelo assistencial 

caracterizam-se basicamente às internações nos hospitais psiquiátricos e às 

tentativas de acompanhamento na rede básica – reduzidas à oferta de 

medicamentos, sem o devido acompanhamento e marcadas pelo uso incorreto.  

Se no relato dos usuários identifica-se a confirmação social do lugar do louco, 

identifica-se igualmente a recusa em relação a esse lugar, reconhecendo-se no 

CAPS uma distinção importante em relação ao hospital: nele é possível estar doente 

e não ser doente. A experiência das crises ganha possibilidade de contorno nos 

CAPS, seja pela confiança nos profissionais ou pela maior propriedade em relação 

aos sentimentos e sensações experienciadas. Nesse sentido, a segurança e o 

conforto em relação à existência dos leitos 24 horas no CAPS são fundamentais. Os 

espaços das assembleias realizadas nos serviços são reconhecidos pela potência 

em proporcionar interlocução e reivindicação. O papel das referências ou equipes de 

referência nos serviços parece possibilitar cuidados mais singularizados e 
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continuados. Nesses projetos terapêuticos, a medicação é reconhecida como parte e 

não mais como a única intervenção ofertada, havendo uma diferenciação em relação 

à dispensação e orientação em comparação com outros serviços ambulatoriais.   

O CAPS possibilita, ainda, por meio das diversas modalidades terapêuticas 

ofertadas, novas significações em relação aos contextos de vida dos usuários, 

relativas à valorização de si e do outro, possibilidade de leveza na vivência de 

sofrimento, experimentação de novos papéis sociais e, em decorrência, maior 

confiança em si e maior grau de autonomia.  

A pesquisa ressalta uma significativa marca da diferença entre os modos e 

referências de cuidados ofertados pelo hospital e pela rede substitutiva na vivência 

dos usuários. Reconhecendo essa importância, os autores destacam a necessidade 

clínica de ampliação/inclusão dos territórios e contextos de vida nas ações de saúde, 

reafirmando a preocupação com os efeitos da ausência ou precariedade de outras 

políticas públicas para além da saúde na trajetória desses usuários no serviço.  

 

Poucas também são as possibilidades de circulação e de acesso a 
outras políticas públicas para além da saúde, indicando um caminho 
ainda a ser percorrido para que se estabeleçam redes mais efetivas. 
E parece habitar justamente aqui a possibilidade de recusa do 
mandato social que atravessa os CAPS: uma imensa disposição de 
seus usuários em se lançar na construção de um mundo melhor. O 
retorno ao social, tendo na bagagem uma ética de solidariedade para 
ofertar. Começam a aparecer novos valores em relações simples, 
socialmente esvaziadas no cotidiano das cidades, como a potência de 
uma palavra amiga, da incursão pelo mundo e da produção cultural 
(SURJUS e ONOCKO CAMPOS, 2011, p. 130). 

 

Esses fragmentos de acertos e desacertos, potências de transformação e 

reprodução de velhas práticas, refletem o cotidiano de muitos outros CAPS 

espalhados pelo país e poderiam ser completados com tantos outros fragmentos. 

Ofertam a nós, contudo, um breve panorama um tanto mais concreto em termos da 

avaliação qualitativa em relação ao cotidiano desses serviços, fundamental aos 

objetivos desse trabalho. E acenam para uma questão que para nós se coloca 

fundamental: a urgência em relação à ampliação de territórios de intervenção para 

além dos CAPS como salto qualitativo necessário à Reforma Psiquiátrica, inclusive 

pelo seu caráter estratégico em, ao operar intervenções referenciadas em outros 

campos, deslocar a questão da loucura do paradigma saúde-doença, 

potencializando o caráter inovador dos próprios CAPS.  
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 Ao lado das observações destacadas pelos autores acima citados, tem sido 

comum observar nas práticas dos CAPS a construção de PTS restritos às atividades 

propostas no interior do próprio serviço, com frágil implicação com a vida cotidiana 

do sujeito e sua presença no território. As equipes do CAPS, como relatado em 

algumas das pesquisas, têm dificuldade em poder ofertar intervenções para além do 

próprio CAPS, adentrando mais ao território e explorando outros dispositivos de 

intervenção.  

Nesse sentido, os PTS ofertados pelos CAPS parecem muito mais 

provocados pelas possibilidades do serviço do que pelas necessidades do sujeito 

em seu cotidiano, ou mesmo pelas possibilidades do território, que embora sejam 

precárias, quando existentes parecem ser pouco conhecidas pelos trabalhadores. 

Desse modo a integração entre ações dos CAPS e ações da Atenção Básica, 

sobretudo da ESF, se impõe fundamental, embora se constitua também como 

permeada de dificuldades importantes em nossa realidade. 

 

2.3.2. Estratégias para a qualificação da atenção em saúde mental na Atenção 

Básica: uma urgência para a territorialização do cuidado 

Uma breve imersão nessa temática requer, inicialmente, uma visita aos 

pontos de tensão e de fragilidade da Atenção Básica. Cecilio (2012), ao levantar 

questões para o debate sobre práticas inovadoras para o SUS atual, apresenta o 

problema da Atenção Básica desde um ponto de partida: a rede básica está sendo 

operada, segundo o autor, de modo bastante distante de tudo aquilo que tem sido 

proposto e investido para que ela pudesse se transformar na porta de entrada do 

SUS, tal como idealizamos:  

 

Uma ampla rede de serviços, próxima dos usuários, de acesso 
universal, resolutiva, produtora de um cuidado integral, promovedora 
de cidadania e consciência sanitária. Uma rede de serviços que, 
funcionando a pleno vapor e do modo como o movimento sanitário há 
anos prescreve, esvaziaria os prontos-socorros, reduziria 
drasticamente a demanda por atendimentos com especialistas e a 
realização de tantos e tantos procedimentos laboratoriais 
considerados desnecessários. Por isso, uma melhor compreensão da 
dinâmica real de funcionamento da rede básica, para além das 
nossas formulações idealizadas, das nossas propostas de tantos 
anos, de nossos “mantras” e de nossas certezas, se impõe (CECILIO, 
2012, p. 283). 
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O autor nos convida a avançar na compreensão da rede real, que tal como 

produzida por trabalhadores, gerentes e usuários, constrói muitas coisas boas, mas 

afasta-se de muitos princípios e diretrizes que correspondem à idealização da 

Atenção Básica. Destaca como elementos responsáveis pela distância entre o que 

encontramos na realidade da Atenção Básica e seu projeto ideal, a difícil fixação do 

profissional médico e a sua não adesão ao projeto do SUS; a defasagem entre a 

oferta de serviços e a demanda da população e dos territórios, que parece sempre 

muito maior do que a amplitude de serviços que ofertamos; a impotência sentida 

pelos trabalhadores diante da percepção desta demanda como interminável, 

produzindo frustração e sofrimento inclusive entre aqueles alinhados com o SUS; o 

modo como, na prática, dispositivos elaborados para melhorar a qualidade do 

atendimento são absolutamente deformados ou transformados em produtores de 

efeitos contrários à sua finalidade original e não menos importante, a impotência das 

equipes de saúde diante dos problemas sociais que batem às portas dos serviços e 

invadem suas agendas, dada a realidade da situação de pobreza e miséria existente 

no Brasil, já debatida anteriormente. 

Lançado como um problema, o panorama serve para minimamente 

contextualizar os desafios que encontramos na Atenção Básica e que faz 

especialmente dura e complexa a gestão do cuidado em saúde mental nesse âmbito 

da atenção em saúde. Se no interior dos CAPS as impossibilidades que se 

apresentam para a produção de cidadania e garantia das mínimas condições para a 

saúde mental da população parecem uma barreira intransponível, ali onde 

encontramos os usuários nas suas condições reais de moradia, nas suas inscrições 

familiares, diante das características objetivas de seus territórios, a realidade que se 

impõe para grande parte da população brasileira para a garantia da saúde e de uma 

vida digna aparece de forma muito mais contundente.  

Na Atenção Básica, lidamos diretamente com questões como as altas taxas 

de homicídio que atingem a população, sobretudo jovem e negra do território, as 

situações de violência, as demandas de diagnóstico e medicalização como resposta 

a situações de fracasso escolar, a relação da população com as drogas ilícitas e 

com o circuito do tráfico, as condições aviltantes e adoecedoras de trabalho, dentre 

outras. Nesse cenário, vemos hoje se reproduzirem concepções que, refletindo o 

fortalecimento das posições conservadoras presentes em nossa sociedade, sobre o 
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que discorremos anteriormente, contrariam em absoluto as diretrizes do SUS e de 

muitas de suas políticas.  

Ou seja, os desafios diante dos quais nos encontramos para fazer avançar a 

Atenção Básica e seu papel estratégico para a territorialização das ações em saúde 

mental são especialmente complexos e importantes. Embora reconhecido como o 

nível de atenção a demandas de saúde de menor complexidade, a organização do 

Sistema de Saúde a partir da Atenção Básica lhe impõe, diante das condições de 

nossos territórios e de nossa política de saúde, uma complexidade inquestionável. 

Consolidados pela Portaria N. 2488/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, os princípios e diretrizes da Atenção Básica lhe atribuem a responsabilidade 

pelo planejamento, programação descentralizada e desenvolvimento das ações 

setoriais e intersetoriais relativas aos condicionantes e determinantes da saúde da 

população adstrita em seu território; pelo acesso universal e contínuo da população 

aos serviços de saúde, constituindo-se como porta de entrada preferencial da rede 

de atenção, a qual deve primar pelo acolhimento e vinculação do usuário à rede e, 

portanto, à resolutividade das respostas ofertadas; pela continuidade e 

longitudinalidade do cuidado, a partir da vinculação e referência dos usuários às 

equipes; pela coordenação da integralidade das ações de saúde, envolvendo a 

promoção, prevenção, vigilância, tratamento e reabilitação e as diversas tecnologias 

de cuidado; finalmente, pelo estímulo à participação dos usuários como forma de 

ampliação de sua autonomia  e protagonismo, assim como de sua comunidade, em 

relação aos condicionantes, determinantes e à organização de serviços de saúde de 

seu território.  A Política Nacional preconiza ainda como estratégia prioritária da 

Atenção Básica a Saúde da Família. 

Cabe a este nível de atenção, ao acompanhar no território a população 

atendida, coordenar e organizar as ações de saúde desenvolvidas para essa 

população diante de suas demandas de forma longitudinal. Nesse sentido, 

entendemos que deve a Atenção Básica desempenhar um papel estratégico na 

atenção em saúde mental. Se ao CAPS essa dimensão estratégica é conferida pela 

possibilidade de cuidar dos casos graves e das situações de crise recusando a 

internação nos hospitais psiquiátricos, à Atenção Básica o caráter estratégico é 

conferido na possibilidade de, efetivamente, articular as ações considerando o 

princípio da integralidade: as demandas de saúde do sujeito, de sua família, de sua 
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comunidade, suas condições de vida, suas formas de ocupação, participação e 

circulação no território.  

Dito de outro modo, se objetivamos com a Reforma Psiquiátrica produzir 

transformação na vida das pessoas e na relação da sociedade com a loucura, as 

equipes da Atenção Básica estão efetivamente mais próximas de onde essa vida 

acontece e de onde esse encontro se realiza.  Não obstante, estão elas muitas 

vezes mais distantes das demandas e dos cuidados de saúde mental ofertados para 

a população e tomadas por muitas dificuldades para poder conduzi-los. 

Um dos determinantes dessas dificuldades reside no fato de que, em relação 

à saúde mental, as intervenções mais complexas são aquelas realizadas no 

território. Mais complexo que lidar com o sujeito no momento da internação, é lidar 

com ele no encontro cotidiano com tudo aquilo que lhe impõe dificuldades, 

sofrimento, rupturas. As ações em saúde mental a serem produzidas no território 

são absolutamente complexas, em função das intervenções relativas aos laços 

familiares e comunitários, aos projetos possíveis de trabalho, à produção de novas 

formas de habitar, dentre outras. Ao lado disso, devemos ainda reconhecer que 

muitas vezes os casos mais graves de saúde mental são aqueles que sequer 

chegam aos serviços especializados, que estão trancados dentro das casas, que 

circulam pelas ruas da cidade, que recusam a intervenção circunscrita ao interior 

dos serviços e seus contratos. A pirâmide da saúde mental, nesse sentido, é 

inversa. Conectar os recursos da comunidade e se deparar com as fragilidades e a 

fragmentação das ações de diversas políticas públicas no território representa ações 

de complexidade muito maior do que as circunscritas ao momento da internação. E 

são ainda essas ações territoriais que demonstram maior potencialidade terapêutica 

e de acesso a direitos.  

Assim, a atenção à saúde mental se impõe à Atenção Básica como uma 

exigência e parece uma dívida histórica da Reforma Psiquiátrica o aprofundamento 

desse debate e a qualificação de estratégias para subsidiar esse campo de 

intervenção. Segundo Onocko Campos et al (2011), estudos indicam que no Brasil 

as demandas de saúde mental estão entre as causas mais frequentes de procura 

por atendimento na Atenção Básica. Urge a qualificação das equipes para a atenção 

em saúde mental desde uma perspectiva afinada com o paradigma antimanicomial e 

o enfretamento dos demais pontos críticos relacionados à fragilidade com que tem 
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sido possível atuar efetivamente pelos territórios na produção de novos itinerários e 

novas formas de pertencimento da loucura à cidade.  

Acerca desses pontos, a análise de Cunha e Campos (2011) sobre os 

problemas relativos à dimensão gerencial e organizacional que contribuem para o 

desalinhamento entre o funcionamento do SUS e suas diretrizes, aponta para a 

fragilidade do modo como a Atenção Básica assume a responsabilidade global e 

intransferível pelo usuário, contribuindo para a fragmentação da atenção. Ao lado 

desse problema, para os autores, a valorização social e organizacional diferenciada 

em relação aos saberes profissionais e serviços complementares, que operam 

inclusive pelo investimento financeiro neles empregados, dificulta a efetivação do 

trabalho integrado da rede e multiprofissional da equipe, o que é bastante relevante 

e cotidianamente observado, por exemplo, na relação entre as equipes dos CAPS e 

as equipes da Atenção Básica.  

Diante dessa realidade, a proposta de Equipe de Referência e Apoio Matricial 

apresenta-se como uma estratégia comprometida com a resolutividade das ações da 

Atenção Básica e representa a principal resposta disponível atualmente ao desafio 

da qualificação das ações em saúde mental nesse nível da atenção em saúde. 

Segundo Campos (1999), a constituição de equipes de referência com apoio 

especializado matricial refere-se a um arranjo organizacional para o trabalho em 

saúde. Por meio dela, as equipes especializadas ofertam serviços e estratégias de 

apoio matricial às equipes de referência, garantindo retaguarda, suporte técnico-

pedagógico, vínculo interpessoal e apoio institucional no processo de construção 

coletiva de projetos terapêuticos que atendam às necessidades da população, nos 

quais podem atuar ativamente (CHIAVERINI et al, 2011). Com o apoio e a 

retaguarda de equipes especializadas, busca-se atuar em relação à fragmentação 

das ações da rede, favorecendo a sua articulação e a continuidade do cuidado. 

 

Quando um paciente se utiliza de um serviço matricial, ele nunca 
deixa de ser cliente da equipe de referência. Neste sentido, não há 
encaminhamento, mas desenho de projetos terapêuticos que não são 
executados apenas pela equipe de referência, mas por um conjunto 
mais amplo de trabalhadores. De qualquer forma, a responsabilidade 
principal pela condução do caso continua com a equipe de referência 
(CAMPOS, 1999, p. 396).  

 

A implementação dessa estratégia tem representado a grande aposta no 

âmbito do planejamento e da gestão da política pública de saúde e saúde mental 
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para nortear o processo de integração da saúde mental à Atenção Básica. Ela 

opera, sobretudo, pelo apoio matricial especializado das equipes de CAPS às 

equipes de referência da ESF, assim como pelo trabalho das equipes de NASF, que 

não é, no entanto, especificamente direcionado para as demandas de saúde mental. 

Há uma infinidade de pesquisas que se debruçam sobre a análise dos efeitos dessa 

estratégia para a qualificação da atenção à saúde mental na Atenção Básica9. Seus 

resultados indicam situações muito variadas que, sem dúvida, tem relação com 

características do território, dos processos de implantação do SUS, das 

especificidades adotadas em cada localidade para a implantação da estratégia.  

Como exemplo, podemos citar pesquisa realizada em uma comunidade no 

município do Rio de Janeiro, na qual Minozzo e Costa (2013) buscaram avaliar a 

implantação de apoio matricial entre CAPS III e ESF. Considerando a saúde mental 

como área a ser fortalecida no processo de trabalho na Atenção Básica, os autores 

destacam dificuldades das equipes da ESF na abordagem de casos de saúde 

mental, relacionadas a temores, angústias e preconceitos resultantes de fragilidades 

na formação e falta de capacitação para atuar diante das demandas. Destacam 

ainda as dificuldades no processo de trabalho da ESF para a implantação do apoio 

matricial em saúde mental, que passa, por exemplo, pela necessidade de alcance de 

metas no cotidiano do serviço. Apontam que é preciso garantir continuidade de 

encontros, que também se mostrou um desafio para o fortalecimento da estratégia 

de apoio matricial.  

Outra pesquisa realizada em municípios do Ceará (PINTO et al, 2012) 

identificou que o apoio matricial em saúde mental permitiu práticas inovadoras e 

focos de atenção multidisciplinar. Reconhecem os autores o papel da UBS como 

referência na trilha percorrida pelo usuário para a resolução de problemas de ordem 

subjetiva e social. “No entanto, as condições sociais, econômicas e culturais e o 

atrelamento a práticas medicamentalizadas reduzem a interlocução intersetorial e 

comunitária essencial para a atenção psicossocial” (PINTO et al, 2012, p. 659). 

Diante disso, destacam como o apoio matricial contribuiu para a melhoria da 

articulação entre serviços na relação entre CAPS e Unidades de Saúde da Família. 

                                                           
9 BEZERRA e DIMENSTEIN, 2008; DIMENSTEIN et al, 2009; FIGUEIREDO e ONOCKO CAMPOS, 
2009; BALLARIN, BLANES e FERIGATO, 2012; MORAIS e TANAKA, 2012; ONOCKO CAMPOS et 
al, 2012; PINTO et al, 2012; BONFIM et al, 2013; MINOZZO e COSTA, 2013/2013a; PRATES, 
GARCIA e MORENO, 2013;  QUINDERÉ et al, 2013; HIRDES e SILVA, 2014; PEGORARO, 
CASSIMIRO e LEÃO, 2014; HIRDES, 2015. 
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Nos territórios que percorremos no município de São Paulo através da 

experiência do Pró-PET-Saúde, encontramos um importante investimento para a 

efetivação da estratégia de apoio matricial. Esta ocorreu por meio das equipes de 

NASF, fortemente marcadas pela presença de profissionais ligados à área de saúde 

mental, assim como pela organização de ações orientadas para o apoio matricial 

entre os três CAPS existentes no território e as equipes de ESF que atuam nas 

UBSs.  

Em recente pesquisa realizada no território, Almeida (2015) destaca uma 

mudança de lógica na atuação dos CAPS, que refletindo a Portaria N. 3088/2011, 

que institui a RAPS, passa de coordenador dos cuidados em Saúde Mental para um 

dos pontos de atenção, que deve funcionar de forma articulada com os demais, 

dentre eles as UBS. Reconhece o trânsito desses CAPS pelas equipes da Atenção 

Básica. 

 

Nessa perspectiva, há uma tensão entre se fortalecer a 
corresponsabilização no cuidado em oposição a lógica de 
encaminhamentos. Conforme apontado nos resultados, o aumento 
dos espaços coletivos, das discussões de casos, da construção 
coletiva de projetos terapêuticos, apesar das adversidades e 
necessidades de alinhamentos, favorece o cuidado implicado e a 
clínica ampliada. Não que estejam extintos os encaminhamentos 
automáticos, mas nota-se que em grande parte das situações opta-se 
pela discussão, por um contato com o CAPS e dos CAPS com as 
UBS, o que dialoga diretamente com os pressupostos do Método 
Paideia (ALMEIDA, 2015, p. 81). 

 

Essa experiência parece refletir muitas outras, no que diz respeito à 

convivência de momentos e possibilidades exitosas com muitas dificuldades, 

resistências e fragilidades. Dentre elas, vemos ecoar também nesse território, como 

em muitos outros, a reprodução da cultura de hierarquização dos saberes e das 

equipes, que obstaculariza a integração entre os profissionais que atuam na 

referência dos casos e aqueles que operam o apoio matricial. Ao lado disso, 

assistimos, sem dúvida, a impotência diante da infinidade de demandas recebidas e 

as impossibilidades para, diante delas, garantir o cuidado e o acompanhamento 

longitudinal dos casos. As condições precárias de vida da população, a pobreza de 

recursos do território, somado ao desconhecimento de grande parte dos recursos 

existentes, agravam essa situação. Finalmente, observam-se importantes embates e 

disputas em relação aos modelos de cuidado e atenção em saúde e saúde mental 

ainda a serem superados. Todos esses elementos, ao lado de muitos outros, 
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atravessam a implantação das estratégias de apoio matricial, que não operam 

isentas de fragilidades, contratempos, sofrimento e precariedade, comprometendo a 

qualidade da atenção à saúde mental na Atenção Básica.  

 

Descentralizar a Saúde Mental para os territórios foi uma conquista 
cara à Reforma Psiquiátrica e consideramos necessário aprimorar 
esse modelo, vinculando cada vez mais a assistência com a análise e 
utilização do território e da rede social, a fim de desenvolver uma 
clínica implicada com a constituição de sujeitos mais saudáveis em 
sua afetividade e em suas relações sociais, e mais potentes para 
transformar a realidade. Ainda, consideramos essa tensão 
estabelecida entre os profissionais de Saúde Mental e as equipes de 
referência como uma força saudável, capaz de desestabilizar o 
instituído e pôr a prática em movimento em torno das reflexões 
nascidas da fertilidade desse encontro (FIGUEIREDO e ONOCKO 
CAMPOS, 2009, p. 136). 

 

Diante desses muitos fragmentos, que revelam, guardadas as devidas 

especificidades, a realidade da implantação da descentralização do cuidado em 

saúde mental por meio da atuação estratégica da Atenção Básica, salta aos olhos a 

preocupação relativa à sua qualidade e aos desafios que temos pela frente para 

avançar em relação a essa dimensão da assistência. 

Estudo avaliativo realizado no município de Campinas por Onocko Campos et 

al (2011) acerca da saúde mental na Atenção Primária à saúde destaca alguns 

aspectos importantes à nossa análise. O primeiro deles refere-se ao caráter intenso 

e diversificado dessa demanda, que ao produzir angústia, questiona as abordagens 

clínicas tradicionais operadas pelos procedimentos mecanizados de queixa-conduta, 

que não resultam resolutivos diante das demandas de saúde mental. Outro aspecto 

relevante destacado pela pesquisa é o caráter complexo da demanda, claramente 

atravessada pelas condições precárias e pela vulnerabilidade social presentes nos 

territórios.  

Diante dessa realidade, ressaltam a necessidade de formação e apoio 

continuado a essas equipes e reconhecem a importância de articulação da rede de 

serviços. Em relação a isso, destacam diferentes configurações no que diz respeito 

à possibilidade de corresponsabilização entre CAPS e UBS na condução dos casos, 

com frágil integração entre os serviços substitutivos especializados de saúde mental 

e a Atenção Básica, do que resulta que muitos usuários ficam destituídos de um 

serviço de referência em meio às questões institucionais que operam na rede.  
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Apesar das diferenças observadas entre a história de implementação do SUS 

em Campinas e no município de São Paulo, a pesquisa destaca como um dos 

determinantes dessa fragilidade algo que muito se assemelha à condição da cidade 

de São Paulo: uma alta rotatividade de profissionais, resultante de formas de 

contratação operadas por instituições parceiras como consequência da forte 

tendência de flexibilização das relações trabalhistas na área pública no Brasil. Como 

consequência desses processos, observa-se o desejo das equipes da Atenção 

Básica delegarem aos especialistas, profissionais da saúde mental, os casos de 

saúde mental, assim como o contrário, sobretudo quando se trata de casos leves. A 

consequência recai sobre o próprio usuário, que não identifica seu lugar na rede, e o 

arranjo do apoio matricial, quando bem realizado, mostra-se um dispositivo 

importante para superar essas dificuldades. 

 

A correta implantação desse arranjo aparece, em nosso estudo, como 
um potencial interessante a ser explorado no contexto brasileiro para 
se conseguir uma verdadeira inclusão da assistência à saúde mental 
na atenção primária. Identificou-se que a presença de arranjos e 
dispositivos como: adscrição de usuários, reunião de equipe 
sistemática, elaboração de projetos terapêuticos, discussão coletiva 
de casos clínicos e atividades grupais minimizam a fragmentação do 
cuidado (ONOCKO CAMPOS et al, 2011, p. 4649). 

 

Outro resultado relevante da pesquisa diz respeito à prescrição de 

psicotrópicos como resposta à demanda de saúde mental na atenção primária. Esse 

uso costuma se estender por longos períodos, com reavaliações esparsas e 

ausência de outras ofertas terapêuticas. A impotência diante da vulnerabilidade 

social produz uma medicalização dos sintomas. Diante dessa realidade, ao lado da 

indicação da qualificação e fortalecimento do apoio matricial como uma necessidade 

da rede, os autores destacam a urgência de uma articulação efetiva de políticas 

intersetoriais no território, capazes de fazer frente ao impacto dos determinantes 

sociais no processo de adoecimento e no sofrimento psíquico apresentado pela 

população. 
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2.3.3. A importância das políticas sociais de garantia de direitos para a 

radicalidade antimanicomial da Reforma Psiquiátrica 

A IV Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial, realizada no ano de 

2010, representou um avanço importante do ponto de vista da política nacional de 

saúde mental. Produto da reivindicação da sociedade civil e do protagonismo do 

movimento social, que no ano de 2009 realizou a Marcha dos Usuários para Brasília 

pela Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, ela foi acatada pelo governo federal e 

proposta como uma Conferência Intersetorial – o que quer dizer que deveria pautar 

políticas públicas para além do campo da saúde. Não sem razão. Diante do recuo do 

movimento antimanicomial, sobre o qual discorremos anteriormente, ao final da 

década de 2000 uma emblemática organização do movimento organizou um ato 

nacional claramente comprometido com a necessidade de recolocar na agenda da 

sociedade e do Estado brasileiro uma política pública de Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial.  

A proposta da Marcha fazia frente a anúncios de retrocessos da Reforma, que 

começavam a dar significativos sinais, pelo protagonismo organizado do campo 

contrário à Reforma. Além disso, um relativo balanço de que a Reforma Psiquiátrica 

caminhava lenta, distante de sua radicalidade e com frágil interlocução e 

protagonismo do movimento social. Na resposta construída, duas marcas 

inequívocas: a primeira, valorizar a voz dos usuários, transformando o louco outrora 

objetivado na doença e esquecido nos hospitais psiquiátricos em principal ator 

político do ato que ia às ruas; ao lado disso, a exigência de uma Reforma 

Psiquiátrica Antimanicomial resgatava sua radicalidade inicial e, de forma coerente, 

trazia para a agenda política nacional um conjunto de reivindicações que, cobrando 

ações aos Ministérios da Saúde, da Justiça, da Cultura, do Trabalho, do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Previdência Social, assim como à 

Secretaria Especial de Direitos Humanos, deixavam claro que uma Reforma 

Psiquiátrica Antimanicomial não se faz apenas com políticas públicas de saúde, mas 

carece de políticas intersetoriais.  

Em Brasília, cerca de 2300 pessoas, em sua maioria usuários – filhos da 

Reforma Psiquiátrica já conquistada e então libertos dos Hospitais Psiquiátricos –, 

marcharam no pleno exercício de sua cidadania. E como cidadãos, adentraram aos 

gabinetes para exigir os avanços necessários à Reforma. Na audiência com a 

Presidência da República, o ministro-chefe da Casa Civil firmou compromisso pela 
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realização da IV Conferência Nacional de Saúde Mental, uma das exigências da 

Marcha. O evento possuía um patrimônio que seria fundamental para esse momento 

futuro de exercício de controle social das políticas públicas: as pautas apresentadas 

ao longo da Marcha se transformaram na contribuição dos usuários que 

conclamavam por uma IV Conferência Antimanicomial (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2010).  

 A Conferência, realizada menos de um ano depois, foi menos potente do 

ponto de vista do protagonismo da sociedade civil do que a Marcha que lhe deu 

origem, como consequência dos efeitos de contaminação das engenharias do 

Estado sobre os espaços de participação e controle social e sobre os próprios 

movimentos sociais. Na agenda resultante da Marcha, listamos aqui algumas das 

principais exigências: 

  

 Ao Ministério da Saúde: 

 

Promover, em parceria com estados e municípios, o fechamento de 
leitos e hospitais psiquiátricos, à medida em que se implantem os 
serviços substitutivos, assegurando a alocação dos recursos das 
antigas autorizações de Internação Hospitalar (AIH´s) no 
financiamento da política de saúde mental (CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA, 2010, p. 21); 

 

 À Secretaria Especial de Direitos Humanos: 

  

Ação junto ao Ministério da Saúde para pôr fim às violações aos 
direitos humanos dos usuários de saúde mental, à impunidade e à 
violência que ocorrem nos hospitais psiquiátricos. Apresentamos 
casos que permanecem impunes, sem medidas do Estado até o 
momento (Idem, p. 24); 

 

 

 Ao Ministério da Justiça: 

 

Revisão das interdições judiciais dos portadores de transtorno mental, 
bem como do destino dos mesmos, com suspensão imediata das 
curatelas nos casos em que forem constatadas negligência e situação 
de abandono em instituição asilar pelos respectivos curadores. 
Promoção de evento nacional para discutir a adequação do código 
civil, relativo à matéria que regulamenta os processos de curatela e 
interdição, de acordo com os princípios da Lei N. 10.216/01.  
 
Promover ações de mobilização e orientação junto aos Juízes 
Criminais e Ministério Público para implantação de ações e serviços 
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para acompanhamento do processo criminal do “louco infrator”, na 
fase de instrução e execução penal, visando garantir a acessibilidade 
ao tratamento em saúde mental em todas as fases do processo, em 
serviços substitutivos ao manicômio de acordo com a Lei N. 
10.216/01, para avançar na direção do fim dos manicômios judiciários 
e a substituição desses, garantindo os princípios da lei e os direitos 
dos usuários, nos moldes do Programa de Atenção Integral ao 
Paciente Judiciário PAI-PJ/MG (Idem, pp. 28-29); 

  

 Ao Ministério da Cultura: 

 

Que o Ministério da Cultura inclua os portadores de sofrimento mental 
como público-alvo das políticas e programas de profissionalização 
artística e formação de agentes culturais (Idem, p. 31); 

 

 Ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

 

 Ampliação do acesso aos programas sociais, incluindo no Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) os portadores de sofrimento 
mental como público-alvo das políticas de assistência social, como 
forma de minimizar a dívida histórica com essa clientela (Idem, p. 33);  

 

 À Secretaria Nacional de Economia Solidária: 

 

Alteração da lei de cooperativismo visando a inserção e 
reconhecimento das cooperativas sociais e empreendimentos de 
economia solidária da saúde mental e de outros grupos na lei, com a 
instituição de mecanismos regulatórios, subsídios, tratamento 
tributário etc. diferentes dos atuais (Idem, p. 36); 

 

 Ao Ministério da Previdência Social: 

 

Revisão dos critérios para a obtenção do Benefício de Prestação 
Continuada, com inclusão clara dos portadores de sofrimento mental 
como público-alvo (Idem, p. 38). 

  

Muitas dessas exigências foram incorporadas nas deliberações da 

Conferência, nas quais ressoam o clamor pela dimensão intersetorial das políticas a 

serem adotadas.   

Passados cinco anos da sua realização, no entanto, reconhecemos que tais 

deliberações intersetoriais, cruciais para o avanço antimanicomial de nossa Reforma 

Psiquiátrica, não se traduziram em políticas públicas. Se tomarmos como referência 

as políticas de habitação e trabalho, que garantem condições essenciais para que o 

sujeito possa, em condições mínimas de dignidade, pertencer à cidade e circular nos 
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universos de valor social a partir dos quais se tece a convivência humana, 

identificamos claramente a fragilidade de nossas conquistas.  

As possibilidades de acesso a esses direitos aos usuários que apresentam 

quadros graves de transtorno mental, com marcas de cronificação produzidas pelos 

longos períodos de internação, são basicamente restritas àquelas ofertadas no 

âmbito das políticas públicas de saúde mental: o SRT e os empreendimentos de 

geração de trabalho e renda desenvolvidos nos próprios pontos da rede de saúde 

mental.  

 Segundo o último levantamento publicado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2015), existem no País 1.008 iniciativas de geração de trabalho e renda, 

sobreviventes – em grande parte – do investimento militante dos trabalhadores da 

rede de saúde mental, sobretudo dos CAPS, atentos à necessidade de produzir 

respostas à garantia do direito ao trabalho, respeitando a singularidade dos usuários 

e a possibilidade de estabelecimento de relações de trabalho solidárias e 

promotoras de saúde mental. Precários na geração de renda, são empreendimentos 

valorosos no sentido de possibilitar a experiência de uma produção dotada de valor 

social, mas muito atravessados pelo caráter terapêutico dos serviços em que se 

inserem, carecem de políticas públicas de trabalho e economia solidária capazes de 

garantir seu fortalecimento, a qualidade da produção e o avanço na comercialização. 

Do ponto de vista das políticas ofertadas, seja pelo Ministério da Saúde ou 

pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, algumas chamadas possibilitam 

participação em concorrência para financiamento de projetos e ações com vistas à 

sua qualificação.  

No estado de São Paulo, a manutenção de uma Rede de Saúde Mental e 

Economia Solidária possibilita a articulação autônoma de cerca de 80 

empreendimentos que, com essa estratégia, ampliam suas chances de avançar na 

organização necessária para serem contemplados por essa política de 

financiamento, o que, contudo, não tem possibilitado a praticamente nenhum 

trabalhador dessa rede o recebimento de provimentos por esse trabalho no valor 

relativo ao menos à faixa de salário mínimo. 

Seguindo a mesma toada, as possibilidades de resposta à necessidade de 

moradia e habitação digna aos usuários da rede são basicamente restritas àquelas 

oferecidas pelo Ministério da Saúde como estratégia de desinstitucionalização. Em 

relação a elas, dado mais recente anunciado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 
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2015) identifica, como apresentado no início desse trabalho, 610 SRTs em 

funcionamento, nos quais se estima estarem contemplados 3.475 moradores. A 

ampliação desses serviços demonstra-se lenta, sofrendo uma desaceleração a partir 

de 2006, quando havia em torno de 475 Residências em funcionamento.  

Nessa mesma publicação, identificamos que o número de beneficiários do 

Programa de Volta pra Casa totaliza 4.349 pessoas. Vale lembrar que dos 25.988 

leitos SUS em hospitais psiquiátricos, estimamos estarem cerca de 10 mil ocupados 

por moradores de hospitais psiquiátricos. Isso quer dizer que, passados 

praticamente 28 anos desde que lançamos a insígnia Por uma sociedade sem 

manicômios, nós ainda precisamos praticamente triplicar o número de SRTs se 

quisermos retirar dos hospitais psiquiátricos um conjunto de pessoas que a eles 

segue fadado e submetido à condição de morador.  

Sabemos que essas pessoas, em sua maioria, estão submetidas a tal 

condição antes por uma questão social e econômica do que, propriamente, por uma 

questão de saúde. Na experiência de Trieste, esse mecanismo foi desvelado na 

medida em que a criação da figura de hóspede identificava pessoas que, internadas 

no hospital, precisavam de proteção, alojamento e assistência para efetivar seu 

processo de reinserção social, mas não apresentavam qualquer razão médica que 

justificasse a permanência no hospital. Denunciava-se com isso a relação entre 

doença e miséria e as operações da psiquiatria como dispositivo de administração 

dos problemas sociais: 

 

O estatuto de hóspede possuía um valor estratégico que permitiu 
fazer frente às resistências do território: ausência de casas, escassez 
e fragilidade dos serviços sociais e a miséria que as pessoas que 
saíam do manicômio traziam consigo. Desta forma, representava uma 
denúncia da incapacidade da cidade de oferecer condições de vida 
adequadas (BARROS, 1994, p. 88). 

 

Na condição de hóspedes, as pessoas tinham direito à assistência e 

hospedagem noturna, ou noturna e diurna, podiam entrar e sair do hospital a 

qualquer momento, utilizando o seu próprio dinheiro nas relações e trocas 

comerciais do lado de fora da instituição. Ou seja, elas apresentavam-se à cidade e 

ao fazê-lo, instalavam os conflitos essenciais para a relação da cidade com a figura 

do doente mental.  
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No Brasil, a resposta ofertada à questão dos moradores de hospitais 

psiquiátricos não tem permitido claramente colocar a doença entre parênteses e 

denunciar que essas pessoas são vítimas de uma sociedade que não pode 

assegurar-lhes as necessidades de ordem social para sua sobrevivência. 

 

2.3.4. A permanência dos hospitais psiquiátricos sob as antigas e novas 

formas 

Carregamos durante todos esses anos a contradição entre as histórias dos 

usuários libertos do hospício graças à rede substitutiva e uma Reforma que não se 

completa. A porta de saída do hospital psiquiátrico brasileiro foi aberta, mas sua 

porta de entrada nunca foi definitivamente fechada. No estado de São Paulo a 

realidade dos hospitais psiquiátricos ainda é grave. O último Censo Psicossocial 

que, em 2014 mapeou a população abandonada nos Hospitais Psiquiátricos do 

Estado (CAYRES et al, 2015), revela apenas um pouco do muito que ainda há por 

ser feito. O Estado possui ao todo 53 hospitais psiquiátricos10, estando 11 deles no 

Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo. Nestes hospitais vivem, na 

condição de moradores, 4.439 pessoas. O dado mais alarmante, contudo, vem a 

seguir. Esse número em 2008 era de 6.349 moradores. Ocorre que nesse período 

739 moradores saíram do hospital para viver em Residências Terapêuticas e 1.170 

morreram, restando ainda uma pessoa em relação à qual não há informação sobre 

saída ou óbito. O que significa que o número de pessoas que foram a óbito sem que 

pudéssemos lhes dar o tão sonhado direito à liberdade da utopia antimanicomial foi 

maior do que o número de pessoas desinternadas.  

Nestes seis anos, a estratégia de desinstitucionalização fez diminuir em 

11,6% o número de moradores de hospitais psiquiátricos e o óbito fez diminuir 

outros 18,4%, restando do total de moradores existentes de hospital psiquiátrico no 

Estado em 2008 ainda 69,9% na mesma condição. Quantos anos mais 

precisaremos? E quantos precisarão morrer?  

 

 

                                                           
10 Segundo dados do Ministério da Saúde, São Paulo é o terceiro maior estado em número de leitos 
por habitantes (0,218 leitos por 1000 habitantes), atrás somente dos estados de Alagoas e Rio de 
Janeiro (BRASIL, 2015). 
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Não bastasse esse dado, o senso indica ainda que dos 4.439 moradores de 

hospital psiquiátrico existentes hoje no estado de São Paulo, 702 foram internados a 

partir de 2008. Vinte anos passados do início do processo de Reforma Psiquiátrica 

no país e nós continuamos a produzir uma nova geração de moradores de hospitais 

psiquiátricos. Do total de moradores que vivem hoje nos hospitais psiquiátricos do 

Estado, 74,5% possuem entre 11 e 55 anos de internação em hospital psiquiátrico.  

As regiões do Estado com maior número de moradores são Sorocaba 

(1600)11, São João da Boa Vista (749), Marília (548) e Grande São Paulo (264). 

Além disso, algumas regiões registraram neste mesmo período o aumento no 

número total de moradores: São José do Rio Preto (73,7%), Taubaté (34,5%) e 

Araraquara (14,3%) (CAYRES et al, 2015).  

 A militância da Reforma Psiquiátrica, que tomou fôlego para lutar pela 

radicalidade antimanicomial na Marcha de 30 de setembro de 2009, não recuou 

diante dessa realidade, mas pouco tem se debruçado sobre ela e essa pauta nos 

parece bastante ausente dos Congressos e Encontros que muito debatem a RAPS.  

Ocorre que, em defesa da radicalidade antimanicomial, vimos nos anos da 

década atual o campo da militância absolutamente tomado pela resistência a uma 

política sobre drogas no Brasil que, ganhando centralidade no cenário nacional no 

início dessa década, faz cotidianamente – não bastasse os velhos manicômios que 

restam por fechar –, abrir outros tantos sob um novo/velho formato.  

Em 2010, em pleno processo de disputa e debate eleitoral para o governo 

estadual e federal, um decreto presidencial anunciou um Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas que, ao lado da implementação de CAPS 

AD 24 horas, leitos em hospitais gerais e Casas de Acolhimento Transitório, previa o 

financiamento público de comunidades terapêuticas. Não foram poucas as 

manifestações, as cartas, os posicionamentos, as ações, as audiências, as 

deliberações no legítimo campo do controle social que publicamente se colocaram 

contrários a algumas medidas e diretrizes anunciadas no Plano, desde 2010. Tais 

diretrizes já eram então, mais que anunciadas, concretizadas: a implementação de 

velhos, vencidos e há muito combatidos recursos e estratégias de assistência.  

                                                           
11 Apesar da assinatura em dezembro de 2013 do Termo de Ajustamento de Conduta que, diante das 
denúncias de morte e maus-tratos, corresponsabilizou governo federal, estadual e municipal para o 
fechamento dos hospitais psiquiátricos da região e a implantação da RAPS, as estratégias de 
desinstitucionalização não avançaram o suficiente e têm sofrido importantes ameaças à sua 
continuidade, decorrentes, dentre outros aspectos, de modelos de gestão adotados, diante do que 
assistimos o absoluto silêncio das instâncias de governos submetidas ao ajustamento.  
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No mesmo período, vêm a público cenas brutais e violentas protagonizadas 

pelo Estado em grandes municípios brasileiros, legitimando a internação 

compulsória sob a justificativa de possibilitar a vitória da sociedade na luta contra 

uma substância perigosamente nociva. Ações dirigidas a uma determinada parcela 

da população: aquela concentrada nas cenas de uso de drogas que melhor 

representam a situação de miséria em que vive uma parcela significativa da 

população brasileira e de violação de direitos a que estão submetidas pela omissão 

do Estado diante do resultado da profunda desigualdade social no Brasil.  

Para destacar alguns posicionamentos apresentados desde 2010, podemos 

citar publicações que circularam na IV Conferência Nacional de Saúde Mental 

Intersetorial, a qual enfrentou esse debate e deliberou pela não remuneração de 

comunidades terapêuticas pelo Ministério da Saúde. No ano de 2011, já com 

algumas ações mais consolidadas e os debates mais avançados, a 14ª Conferência 

Nacional de Saúde decidiu pela utilização da estratégia de Redução de Danos na 

Política Nacional sobre o uso de álcool e outras drogas, reafirmando os dispositivos 

da RAPS, reconhecidos pelo SUS. Essa Conferência repudiou, por meio de uma 

moção, a proposta do Governo Federal para o Plano Plurianual 2012-2015 de 

financiamento das chamadas Comunidades Terapêuticas (BRASIL, 2012). 

 Ainda no ano de 2011, o Conselho Federal de Psicologia publicou o relatório 

de sua 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos, realizada em locais de internação 

para usuários de drogas. Importante instrumento que caracteriza e torna pública a 

denúncia dos princípios que orientam o trabalho na maioria das instituições dessa 

natureza e suas práticas decorrentes, não foi suficiente para barrar, ao lado de 

inúmeras outras denúncias públicas, a incorporação dessas Unidades à Política 

Pública Nacional brasileira. Alerta o relatório final sobre a inspeção: 

 

A pergunta que nos orientou − sobre a ocorrência de violação de 

direitos humanos − infelizmente se confirmou como uma regra. Há 

claros indícios de violação de direitos humanos em todos os relatos. 

De forma acintosa ou sutil, esta prática social tem como pilar a 

banalização dos direitos dos internos. Exemplificando a afirmativa, 

registramos: interceptação e violação de correspondências, violência 

física, castigos, torturas, exposição a situações de humilhação, 

imposição de credo, exigência de exames clínicos, como o teste de 

HIV − exigência esta inconstitucional −, intimidações, desrespeito à 

orientação sexual, revista vexatória de familiares, violação de 

privacidade, entre outras, são ocorrências registradas em todos os 

lugares. Percebe-se que a adoção dessas estratégias, no conjunto ou 
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em parte, compõe o leque das opções terapêuticas adotadas por tais 

práticas sociais. O modo de tratar ou a proposta de cuidado visa forjar 

− como efeito ou cura da dependência − a construção de uma 

identidade culpada e inferior. Isto é, substitui-se a dependência 

química pela submissão a um ideal, mantendo submissos e 

inferiorizados os sujeitos tratados. Esta é a cura almejada 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2011, p. 190). 

 

 Impossível conciliar em uma política de redução de danos as práticas 

orientadas pela busca de uma humanidade livre das drogas. Impossível sustentar as 

intervenções que são violadoras de direitos humanos, mas que se legitimam e se 

camuflam dessa condição na medida em que respondem à tentativa de proteger o 

homem do perigo da droga. Reedição de uma história já conhecida pela sociedade 

brasileira. Diante dos usuários de drogas, loucos do século XXI, se reedita a mesma 

relação estabelecida com a loucura. E repetindo a história, não houve resistência 

que impedisse o financiamento público de um polo privado de clínicas que se 

espalham por todo o país, violando direitos e sustentando-se agora como o 

poderoso campo da indústria da dependência química. 

  

As críticas à inclusão dessas instituições nas políticas públicas podem 
ser sintetizadas em três pontos: a incompatibilidade dada pelo caráter 
religioso que as orienta e o princípio de laicidade do Estado; a 
privatização dos serviços públicos; e a adoção de métodos 
terapêuticos que violam direitos humanos. Cabe registrar que, no 
contexto de discussão acerca do consumo de crack no país, essas 
instituições – em sua maioria, privadas e de caráter religioso – foram 
incluídas pelo governo federal na rede de atenção psicossocial, assim 
como nas políticas sustentadas pela Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas. Organizadas em federações, essas entidades 
mobilizam e recebem expressivo apoio legislativo em todos os níveis 
de governo, contam na Câmara Federal com uma Frente Parlamentar 
Mista de Defesa de seus interesses e recebem verbas públicas de 
diferentes órgãos e níveis de governo, mesmo em face de recorrentes 
denúncias de práticas de violação de direitos humanos (SILVA, 2015, 
p. 130). 

 

O movimento antimanicomial ingressou na Frente Nacional de Drogas e 

Direitos Humanos, se encontrando com outros movimentos, associações e usuários 

implicados com a questão. Ainda hoje investe incansáveis esforços para fazer frente 

a uma política nacional sobre drogas que tem sido uma grande produtora de 

encarceramento: cresce absurdamente o encarceramento no sistema prisional, 

cresce o número de usuários internados em comunidades terapêuticas e cresce nos 

manicômios judiciários a população cuja patologia que justifica sua inimputabilidade 

é a dependência química.  
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 Em meio aos hospitais psiquiátricos por fechar e em meio às novas 

modalidades de hospício que se instauraram nos últimos anos para atender a 

população usuária de álcool e outras drogas, resta ainda uma parcela de hospitais, 

aqueles que resistiram à Reforma Psiquiátrica, que sequer foram tocados por ela e 

que puderam inclusive, em alguns casos, ser inaugurados após a Lei N. 10.216/01: 

os hospitais para loucos infratores. O primeiro Censo de Hospitais de Custódia, 

realizado no País no ano de 2011 (DINIZ, 2013) procura, de forma inédita, conhecer 

quem são esses indivíduos anônimos e abandonados, cuja singularidade aguarda 

algum tipo de reconhecimento. 

 

O primeiro hospital de custódia e tratamento psiquiátrico foi fundado 
em 1921 no Rio de Janeiro. Em noventa anos de história dos 
manicômios judiciários no Brasil, jamais se realizou a contagem 
nacional desses indivíduos. Não se exploraram, sistematicamente, as 
razões para a internação, o tempo de permanência nos hospitais ou 
as consequências da engrenagem médica e jurídica que os mantém 
em restrição permanente de direitos. Há estudos locais ou em 
unidades específicas, mas nenhum retrato da população nacional 
como o apresentado nesta obra. O censo rompe com essa inércia, 
dando o primeiro passo para o enfrentamento político e humanitário 
da questão (DINIZ, 2013, p. 14). 

 

O resultado desse Censo indica que o Brasil possuía em 2011 um conjunto 23 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs) e 03 Alas de Tratamento 

Psiquiátrico (ATPs), localizadas em complexos penitenciários. Sua população total 

era de 3.989 indivíduos, dentre os quais 2.839 estavam em medida de segurança, 

117 em medida de segurança por conversão de pena e 1.033 encontravam-se em 

situação de internação temporária. Das 2.956 medidas de segurança do país, 70% 

dos casos possuíam determinação de inimputabilidade.  

Patrimônio brasileiro intocado pela Reforma Psiquiátrica, esse dispositivo 

segue operando sob a dimensão subjetiva da sociedade brasileira a serviço da falsa 

relação entre loucura e periculosidade. Ao lado dos outros dispositivos psiquiátricos 

que nosso Estado não extinguiu, segue compondo o quadro de uma Reforma 

Psiquiátrica incompleta, na qual convive com a rede substitutiva o hospital 

psiquiátrico, atravessando-a e operando na contramão da finalidade da 

transformação mais radical da relação entre sociedade e loucura. 
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O fechamento do hospital psiquiátrico não interrompe na origem a 
cadeia da “psiquiatrização” do sofrimento, produzida alhures; mas, 
cortando-lhe um anel central, determina significativas adaptações em 
todos os aparatos médicos-psiquiátricos, estruturados em referência à 
sua função, assim como na cultura que ele mesmo alimenta 
(BASAGLIA, 1977/2010, p. 247). 

 

Assim, sua presença em nossos territórios contribui para manter vivos os 

velhos paradigmas que permitiram objetivar pessoas e singularidades como doentes 

mentais. Um antigo e permanente inimigo entre nós, diante do qual não podemos 

recuar, sob a pena de, como nos alertou Basaglia (1979), permitirmos a aberração 

de estabelecer uma relação de compromisso com a morte. 
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CAPÍTULO 3 – Os percursos da pesquisa: contribuições 

metodológicas da Psicologia Sócio-Histórica 

 
“Eu acho que o problema está nos limites do interior, 

que o problema do louco está no interior do problema 

da organização de trabalho” (Franco Basaglia). 

 

 Apresentada a trajetória da Reforma Psiquiátrica brasileira, sua 

contextualização histórica e pontos centrais relativos a impasses e desafios 

enfrentados para que se efetive a sua radicalidade antimanicomial, podemos 

retomar a questão que orienta essa investigação para, apresentarmos então, os 

percursos da pesquisa que dela se desdobram. Como ponto de partida, localizamos 

aquilo que definimos como radicalidade antimanicomial da Reforma Psiquiátrica a 

partir de dois pontos fundamentais.  

Primeiramente, a possibilidade de deslocar a referência à doença na 

abordagem ao objeto, reposicionando o olhar e a relação com a loucura a partir da 

existência-sofrimento das pessoas e sua relação com o corpo social (ROTELLI, 

1988).  

Apresentada a partir do referencial sócio-histórico, essa perspectiva implica 

apreender não mais a doença, mas as configurações subjetivas que se singularizam 

na produção de subjetividade, a partir da unidade entre o histórico e os processos de 

vida atual do sujeito (GONZÁLEZ REY, 2011). Na medida em que reconhecemos a 

produção da subjetividade como processo social e histórico, assumimos a 

necessidade de tomar como foco a relação da sociedade com a loucura, a partir da 

qual a mesma pode ser definida como doença mental, de modo a legitimar a perda 

do poder contratual do doente (BASAGLIA, 1968/1985, 1979a/2010).  

Assim recolocada a abordagem do objeto, o segundo ponto de ancoragem de 

uma perspectiva antimanicomial de Reforma Psiquiátrica deve localizar-se na 

possibilidade de redefinição também da abordagem terapêutica, que passa a estar 

orientada pela transformação da vida concreta cotidiana dessas pessoas, 

enfrentando os problemas de ordem social que impossibilitam a restituição de sua 

cidadania, de modo a movimentar trocas sociais bloqueadas (ROTELLI, 1988; 

BASAGLIA, 1974/2010).  
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Tomamos o conceito de itinerários terapêuticos para expressar esse 

processo, revelando que os PTS construídos em uma rede comunitária de cuidados 

em saúde mental, como a rede produzida pela Reforma Psiquiátrica brasileira, 

devem estar orientados pela possibilidade de ampliação das práticas individuais e 

socioculturais possíveis aos sujeitos nos caminhos que percorrem em seu território 

para responder às suas necessidades de saúde (GERHARDT, 2006). Isso quer dizer 

que afirmamos como referência do sentido antimanicomial da Reforma Psiquiátrica a 

possibilidade de sua rede de serviços ampliar e transformar os itinerários do sujeito 

em seu território, ampliando e transformando assim suas relações com a 

comunidade, buscando efeitos sobre processos sociais e culturais, a partir de uma 

abordagem sobre a loucura que não a encapsule no campo da doença. 

Localizadas essas duas ancoragens fundamentais da Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial, a presente pesquisa define um território do município de São Paulo 

(a partir do recorte que orientou o processo do PET-Saúde, conforme 

apresentaremos adiante), para analisar os projetos terapêuticos de cuidado em 

saúde mental, tecidos e sustentados por sua rede substitutiva. A finalidade dessa 

análise é caracterizar tais projetos terapêuticos, tendo como foco a seguinte 

questão: os PTS construídos a partir da rede substitutiva de saúde mental 

transpõem a referência à doença mental na relação com a loucura e empreendem 

uma transformação dos itinerários das pessoas em seus territórios? E, como 

complementação: que elementos obstacularizam essa transformação dos itinerários 

dos sujeitos a partir do território e qual a relação dessas dificuldades com a atuação 

da Atenção Básica em saúde, dado seu papel estratégico de coordenação do 

cuidado a partir do território e de articulação das redes intersetoriais nele possíveis?  

Dito de outra forma, questionamos sobre o modo como esses projetos 

terapêuticos se orientam e sustentam numa perspectiva antimanicomial e, ao 

realizar esse questionamento, buscamos reconhecer os determinantes que 

dificultam essa potência na rede substitutiva. Na medida em que o sentido 

antimanicomial da Reforma Psiquiátrica está na transformação da relação entre 

sociedade e loucura e, portanto, encontra-se referido à criação de novas 

possibilidades de pertencimento, circulação e relação com o território, destacamos o 

papel estratégico da Atenção Básica e da articulação de redes intersetoriais para 

que os PTS produzam novas possibilidades de experiência de cidadania. 
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É importante salientar que a análise em torno dessa questão vem se tecendo 

ao longo de um processo que procuramos sistematizar por meio dessa tese. Nele, 

os campos da formação, da assistência e da pesquisa estiveram absolutamente 

articulados e foi essa articulação que sustentou a busca de respostas para essas 

perguntas. Isto é, tais respostas derivam dos dados oriundos da investigação do 

PET-Saúde, das experiências de inserção nessa rede e das reflexões produzidas no 

processo de formação alimentado por essas experiências de assistência e pesquisa. 

Por isso, os caminhos traçados nos capítulos anteriores representam a busca de 

aportes às análises que produziremos a partir dos dados selecionados da pesquisa 

do PET-Saúde para responder à questão acima formulada.  

A partir desses aportes, podemos apontar que do ponto de vista da trajetória 

histórica da Reforma Psiquiátrica brasileira um conjunto de fatores se apresentam 

como dificultadores para que a rede substitutiva de saúde mental supere a 

abordagem da questão da loucura sob o escopo da doença e crie novos espaços de 

vida social como resultado de suas ações de cuidado. Resgatando as questões 

trazidas no capítulo anterior, podemos citar alguns desses fatores.  

O primeiro deles refere-se ao caráter pioneiro das políticas de saúde como 

políticas sociais de acesso a direitos e a fragilidade na implantação de políticas 

públicas em outras áreas, como trabalho, cultura, esporte, habitação, lazer e 

assistência dentre outras que representam campos essenciais para a ampliação da 

cidadania requerida pelo empreendimento da Reforma Psiquiátrica.  

Ao lado disso, o contexto neoliberal no qual se deu a implementação das 

políticas de acesso aos direitos preconizados na Constituição de 1988 resultou em 

importantes desdobramentos para a fragilidade da Reforma Psiquiátrica em nosso 

país. O financiamento das políticas públicas, os modelos de gestão adotados e as 

relações entre os campos público e privado produziram um favorecimento estatal 

aos interesses do capital, através de investimento em iniciativas alheias ao campo 

público. Disso decorre uma importante precarização da rede e das condições de 

trabalho necessárias para a articulação dos serviços, assim como para a 

continuidade e a integralidade do cuidado em saúde e saúde mental.  Resulta 

também na manutenção do quadro estrutural de desigualdade e pobreza, em 

relação a qual a transformação das condições de vida resultante das políticas 

sociais empreendidas há pouco mais de uma década não representou a superação 
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das condições precárias enfrentadas pela população atendida nos serviços de saúde 

mental da rede pública.  

Essa população, em muitos territórios, segue em condições de extrema 

pobreza e vulnerabilidade, com ausência de serviços públicos de garantia de 

direitos, impossibilitando a ampliação de itinerários para a restituição da cidadania 

por meio dos projetos de cuidado sustentados pela rede de saúde mental. Do ponto 

de vista dessa rede, ao lado da precarização já mencionada, destacam-se como 

dificultadores para a sustentação de uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial: a 

permanência do hospital psiquiátrico e suas novas configurações que, em 

convivência com a rede substitutiva, perpetua a referência ao modelo de supressão 

da doença mental e de seus sintomas; a institucionalização estatal e burocrática dos 

dispositivos de implementação da Reforma Psiquiátrica, que significou ao mesmo 

tempo a ampliação da rede e a dificuldade de sustentar posturas e concepções 

afinadas com a perspectiva de uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial; o recuo do 

protagonismo dos movimentos sociais vivido recentemente no Brasil e a 

institucionalização de suas formas de participação social pelos mecanismos do 

Estado, que, ao lado da ampliação e organização de perspectivas conservadoras 

fortalecidas pelos processos de mobilidade social vividos no país, enfraqueceram as 

posições críticas possíveis no interior dos serviços da rede pública de saúde; e, 

finalmente, com especial destaque, a fragilidade com que foram implementados 

investimentos em torno das ações em saúde mental na Atenção Básica e os 

desafios decorrentes para que opere o cuidado compartilhado a partir do modelo de 

apoio matricial, o qual representou a grande aposta para a qualificação da atenção 

em saúde mental nesse âmbito da rede.  

 Diante desse conjunto de fatores, tomamos a questão da Atenção Básica e da 

articulação de redes intersetoriais como estratégicas, pelo papel que desempenham 

para a territorialização das ações de cuidado por meio dos PTS. Assim, defendemos 

a tese de que nesse momento o avanço antimanicomial da Reforma Psiquiátrica 

brasileira depende estrategicamente do papel da Atenção Básica e de outras 

políticas públicas de garantia de direitos. Posto isso, é essencial identificarmos 

pontos cruciais para o avanço e a qualificação da intervenção em saúde mental 

nesse âmbito da atenção em saúde, dos quais pretendemos nos aproximar ao 

analisar os conteúdos selecionados para essa investigação.  
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 Na medida em que os dados que subsidiarão nossas análises derivam da 

pesquisa e da trajetória percorrida na experiência do PET-Saúde, é importante 

conhecermos os itinerários dessa experiência e os percursos de sua pesquisa. 

 

3.1. Itinerários do Pró-PET-Saúde e Percursos da Pesquisa 

 A compreensão do percurso metodológico desse trabalho requer um breve 

resgate da trajetória da pesquisa Aprimoramento do cuidado em Saúde Mental no 

território da FÓ/Brasilândia: a presença da Atenção Básica, sobre a qual já 

discorremos a título de introdução. O projeto dessa pesquisa foi aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) da PUCSP, sob o protocolo de número 

446.241. 

 A pesquisa, conforme anunciado anteriormente, partiu da identificação por 

parte de gestores e universidade de uma importante demanda de saúde mental no 

território, em relação à qual as respostas ofertadas pela Atenção Básica centravam-

se, predominantemente, na medicalização da população atendida, necessitando-se 

intensificar e qualificar estratégias de cuidado intensivo e singularizado, de ação em 

rede e de apoio matricial. 

O PET-Saúde perseguia, nesse cenário, alguns objetivos, conforme relatado 

em seu projeto, a saber:  

 

Identificar a incidência de casos e analisar o acesso às ações de 
cuidado na rede de saúde em relação aos transtornos mentais; 
identificar itinerários terapêuticos e de cuidado/autocuidado dos 
usuários inseridos em ações de saúde mental; identificar, apoiar e 
qualificar as ações existentes realizadas pelos profissionais de saúde 
e o desenvolvimento de projetos de prevenção relativos aos cuidados 
em saúde mental/álcool e outras drogas; apoiar a integração da rede 
de saúde mental/reabilitação e da Atenção Básica; construir 
metodologias de escuta que qualifiquem a atuação do PSF no 
diagnóstico de demandas em saúde mental e no desenvolvimento de 
estratégias de cuidado; construir instrumento de monitoramento e 
avaliação das ações dos serviços na atenção e promoção de saúde 
mental; qualificar a formação dos estudantes na área da saúde 
mental, de acordo com os princípios do SUS e da Reforma 
Psiquiátrica, com ênfase na Atenção Básica.    
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Embora tenham participado da pesquisa duas UBS – uma delas que funciona 

como Unidade Mista, atendendo parte do seu território pela ESF e parte de seu 

território pelo modelo tradicional12, representando a principal região de referência 

para o mapeamento dos casos de saúde mental, atendidos ou não pela rede 

especializada. Essa escolha se deveu, dentre outras razões, pelo fato de que havia 

o reconhecimento de uma significativa demanda de saúde mental no território, com 

alta incidência de transtornos mentais graves e uso nocivo de álcool e/ou outras 

drogas, coincidindo com a falta de médicos de família em equipes de ESF e médicos 

especialistas na UBS tradicional. Diante desse quadro, essa Unidade teria iniciado, 

para o planejamento do ano de 2012, um levantamento dos casos de saúde mental 

das equipes. O resultado desse levantamento anunciava uma incidência de cerca de 

100 casos graves de saúde mental em cada equipe, que tinham na medicação a 

única estratégia de cuidado adotada. É verdade que o posterior contato com esse 

panorama, realizado pela pesquisa, mostrou que a expectativa inicial de um patamar 

para o mapeamento dos casos não correspondia às informações disponíveis. Não 

havia exatamente um registro organizado sobre os casos de saúde mental da 

Unidade, mas alguns compilados de usuários listados pelas equipes da ESF, pouco 

rigorosos e que tomavam como critério de identificação justamente a prescrição de 

medicação controlada para o usuário.  

A partir desse fragmentado e parcial mapeamento, era possível, contudo, 

identificar diferentes questões que mobilizavam a Unidade em relação às demandas 

de apoio para o cuidado em saúde mental. Assim, ao lado de casos de transtorno 

mental grave, havia de forma pouco organizada a identificação de casos de pessoas 

com deficiência, pessoas que apresentavam questões relativas a quadros 

neurológicos, ou ainda situações de vulnerabilidade e violência, que de fato 

apontavam para a necessidade de cuidado em saúde mental, não caracterizando, 

contudo, um quadro de transtorno mental ou uso nocivo de álcool e/ou outras 

drogas.  

                                                           
12 Consideramos as diferenças entre as modalidades assistenciais ESF e UBS Tradicional tal como 
apresentadas por Elias et al (2006). De acordo com os autores, as UBS tradicionais: “[...] contam em 
suas equipes com médicos (clínicos, pediatras e ginecologistas obstetras), enfermeiros, dentistas, 
auxiliares de enfermagem e pessoal de apoio técnico. Há também a presença de médicos de 
diversas especialidades (dentre os quais oftalmologistas, dermatologistas, cardiologistas, 
pneumologistas), distribuídos irregularmente pelas unidades. A demanda atendida se apresenta como 
espontânea e/ou encaminhada por outros serviços. Neste caso não há adstrição de clientela, e a 
delimitação da área de abrangência se refere exclusivamente às ações de vigilância à saúde” (ELIAS 
et al, 2006, p. 634).  
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Aliás, outro dado interessante era a ausência de referência a esses últimos 

como usuários incluídos dentre as demandas de saúde mental. Embora pouco 

precisos, os dados não deixavam de indicar uma realidade que reafirmava a 

pertinência dos objetivos do projeto.  

 A pesquisa realizada se deu por meio de um processo dinâmico de inserção e 

participação nesse território, que envolveu toda a trajetória do Pró-PET-Saúde. Ela 

se construiu, portanto, na relação pesquisa-formação-assistência e em suas 

diferentes etapas ecoam a imersão no território e a construção conjunta entre 

universidade e serviços, que fizeram da trajetória da investigação, ao mesmo tempo, 

uma trajetória de enfrentamento dos desafios da assistência na rede. 

 

Ao longo deste percurso do PET-Saúde Mental, o princípio da 
indissociabilidade pesquisa-formação-assistência colocou diferentes 
desafios: a formulação de um campo de questões no diálogo 
universidade - serviços; a inserção da pesquisa nos espaços 
cotidianos dos serviços; a criação de dispositivos de cogestão do 
planejamento e da execução das atividades; a análise permanente 
dos efeitos do percurso; a produção da formação e do conhecimento 
como itinerário vivo (CONCEIÇÃO et al, 2015, p. 847).  

 

O início da pesquisa foi disparado pelo próprio caminho escolhido para dar 

início à experiência do Pró-PET-Saúde: a imersão no território e na rede serviços de 

saúde mental. Essa inserção permitiu as primeiras aproximações com os casos e 

demandas de saúde mental atendidos na rede básica e nos serviços de atenção 

psicossocial, a partir do que desenvolvemos o que designamos como primeira etapa 

da pesquisa: o mapeamento dos casos.  

O mapeamento representava, ao mesmo tempo, aprofundamento do 

processo de imersão nos serviços e dele derivou a necessidade de uma análise 

mais cuidadosa sobre a gestão do cuidado em saúde mental na UBS, o 

funcionamento dessa Unidade e suas relações com a história do território e da 

própria implantação da política de saúde mental no município.  

A organização dos dados da primeira etapa da pesquisa, dessa investigação 

sobre os itinerários da Unidade no cuidado em saúde mental e dos primeiros 

itinerários percorridos pelos participantes do Projeto na rede e no território, os quais 

produziam marcas também em nossos itinerários de formação, permitiram partir para 

a etapa seguinte. Nela foram eleitos 13 casos dos serviços participantes do projeto, 
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que tiveram seus itinerários de cuidado e autocuidado construídos e ao mesmo 

tempo analisados pela equipe do PET-Saúde.  

Encerrada e sistematizada a coleta de dados, nosso período final de trabalho 

foi marcado pela tentativa de sustentar projetos de intervenção e formação que, 

potencializados pelo processo percorrido e alimentados pelas necessidades 

identificadas, pudessem favorecer as estratégias de ação em rede e de ofertas de 

cuidado conectadas aos recursos e características do próprio território. Esse 

percurso foi assim representado pelo coletivo do PET-Saúde: 

 

Figura 1: Percurso da Pesquisa PET-Saúde 

 

Situado o percurso geral do PET-Saúde, podemos nos deter nas duas etapas 

que definimos como centrais da pesquisa propriamente dita. Na primeira, delas, 

realizada durante o segundo semestre de 2012, nosso foco era identificar os casos 

de saúde mental (pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e pessoas 

que fazem uso nocivo de álcool e/ou outras drogas) referenciados no território da 

UBS e por ela acompanhados pelo CECCO e pelos serviços da rede especializada 

de saúde mental do território (CAPS II, CAPS i e CAPS AD III).  
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Além disso, nos comprometíamos a realizar um levantamento inicial em 

relação a outro território, a título de estudo piloto, a partir de uma das equipes de 

ESF da outra UBS participante da pesquisa.  Um roteiro de coleta de dados 

produzido conjuntamente por tutores, preceptores e bolsistas procurava identificar 

quantos eram esses usuários, suas condições de vida e de inserção no território, 

suas demandas de saúde mental, sua inserção na rede, os cuidados ofertados e os 

PTS construídos e sustentados ao longo de seu acompanhamento pelos serviços.  

Em sua parte inicial, ele produzia dados relativos à identificação das pessoas, 

e buscava caracterizar condições de moradia, renda, trabalho, escolarização, 

composição familiar, raça, idade, sexo, religião, dentre outros aspectos relevantes 

para a caracterização do caso. Em seguida, buscava-se apreender a demanda 

trazida pelo usuário e identificada pelo serviço, o PTS inicialmente proposto, assim 

como a atual situação do caso e seu projeto atual de cuidado, a partir das principais 

ações desenvolvidas pela rede de atenção. 

A aplicação do roteiro foi utilizada a partir dos seguintes critérios: 

a) CECCO e CAPS i: usuários ativos e/ou que tiveram alta nos três últimos anos, 

residentes no território da UBS; 

b) CAPS: usuários ativos e que tiveram alta, sem determinação de tempo, 

residentes no território da UBS; 

c) CAPS AD: todos os usuários residentes no território da UBS, cadastrados no 

serviço desde 2011, dado que o serviço foi inaugurado no ano de 2010; 

d) UBS: usuários com dados recentes ou não de frequência no serviço, 

considerando tanto o território abrangido pela ESF, como o território atendido pelas 

ações programáticas da UBS. Em relação à UBS que participava da pesquisa a 

título de piloto em torno da expansão dos efeitos do projeto para outras regiões do 

território, definiu-se que seriam levantados todos os usuários considerados casos de 

saúde mental por uma equipe da ESF. 

A coleta dos dados, em sua maioria realizada pelos bolsistas, contou com 

participação direta e/ou supervisão dos preceptores locados em cada serviço de 

saúde, de tal modo que, em função das características desses serviços, em alguns 

casos foi possível obter informações basicamente pelos prontuários, em outros as 

informações foram também oriundas de dados sobre o acompanhamento dos casos 

pelas equipes fornecidos pelos próprios preceptores.  
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Do mapeamento inicial, resultaram 165 roteiros preenchidos para um banco 

de dados, que puderam ser analisados por um grupo de trabalho constituído por 

preceptores, bolsistas e tutores do projeto. Foram registrados 12 (doze) casos no 

CAPS i, 19 (dezenove) casos no CAPS AD, 29 (vinte e nove) no CAPS e 02 (dois) 

casos do CECCO referenciados no território da Unidade. Nessa UBS foram 

preenchidos roteiros de 86 (oitenta e seis) usuários, sendo 66 (sessenta e seis) da 

ESF e 20 (vinte) da UBS tradicional. Na UBS em que pretendíamos um 

levantamento inicial e exploratório, foram mapeados 04 (quatro) casos.  

É importante salientar que o total de casos identificados na UBS para 

mapeamento era muito superior. Essa etapa da pesquisa na Unidade foi 

interrompida quando atingido pouco mais de um quinto de todos os casos 

levantados pelas equipes da ESF, o que correspondia ao mapeamento incompleto 

de duas delas. Isso porque os dados já levantados começavam a apresentar uma 

repetição no padrão de informações geradas, que fazia questionar a necessidade da 

continuidade do levantamento para os objetivos pretendidos. Contudo, o 

preenchimento dos roteiros dos casos dessa UBS enfrentava muitas dificuldades. 

Uma delas passava pela fragilidade na sistematização de informações.  

Além disso, a própria identificação dos casos era complexa, sobretudo na 

UBS tradicional, onde a ausência de registro sobre a totalidade dos casos atendidos 

e a existência de demandas de saúde mental, ao lado da impossibilidade de seu 

acompanhamento mais contínuo, faziam com que o levantamento contasse com a 

lembrança e a indicação de alguns profissionais.  

Ao lado dessas questões, o alto número de casos presentes na UBS, a 

consequente dificuldade de acompanhamento cotidiano desses casos, a amplitude 

de demandas em relação às quais a Unidade atua em cada caso, que extrapolam o 

projeto específico de cuidado em saúde mental, dentre outras questões, mostravam 

uma complexidade outra para o mapeamento do conjunto total de usuários com 

transtorno mental grave e/ou usuários abusivos de álcool e/ou outras drogas da 

Unidade.  

Disso derivou a dedicação à compreensão das questões centrais enfrentadas 

no cuidado em saúde mental ao longo da história da Unidade e suas interfaces com 

a própria implementação da política de saúde mental no município como uma 

prioridade em relação à continuidade do mapeamento dos casos, até para nos 

oferecer pistas para o seguimento da pesquisa.  
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Em outras palavras, identificou-se a necessidade de investigar os próprios 

itinerários da UBS no tocante à saúde mental, o que está sistematizado em um 

relatório (Relatório GT1 – UBS)13, cujas informações e análises serão utilizadas por 

nós tanto para a caracterização do território e da Unidade, como para melhor 

compreensão e análise dos processos observados na condução dos casos 

acompanhados ao longo da segunda etapa da pesquisa.  

Em relação ao produto geral dessa primeira etapa, ele gerou muitos 

estranhamentos e incômodos não apenas no conjunto de preceptores e bolsistas, os 

quais já tinham nesse momento uma vivência de imersão nos serviços, mas para os 

trabalhadores e gestores da rede que conheceram seu resultado.  

De modo geral, pode-se dizer que a análise diante do produto dessa coleta de 

dados era de que ela não expressava o trabalho realizado pela rede em sua 

totalidade, faltando, principalmente, a dimensão viva do cotidiano e da singularidade 

de cada relação, trabalho e projeto terapêutico tecido na rede. Entendeu-se, de 

imediato, que a fonte de coleta de dados utilizada – que priorizou por escolha do 

conjunto de participantes do projeto os prontuários –, implicava uma série de 

problemas para uma boa caracterização dos casos e das ações da rede de atenção.  

Por essa razão, embora os dados dessa etapa permitam levantar importantes 

perguntas sobre as próprias dificuldades relativas à sua produção, que podem nos 

dar pistas sobre a gestão do cuidado em saúde mental na rede, preferimos não 

trabalhar com esses resultados nesse momento. Apenas para destacar as principais 

questões identificadas em relação ao processo de mapeamento dos casos na UBS e 

o modo como elas desdobraram perspectivas para a continuidade da pesquisa do 

PET-Saúde, apresentamos as conclusões sintetizadas no Relatório GT1 – UBS 

(2013), acima referido: 

- Que em algumas microáreas não há registro de casos, o que pode 
significar o não conhecimento por parte da equipe da real demanda; 
- Deficiências importantes no registro de quem e quantos são estes 
usuários com demandas de saúde mental na UBS/UBSF. Com 
relação à UBS tradicional, há ausência de registros qualificados e, 
com relação ao PSF a falta de conhecimento dos casos por parte de 
algumas equipes. Os ACS pouco conhecem os diagnósticos e a 
equipe técnica não conhece a totalidade dos casos. O registro da 
produtividade do médico e do enfermeiro atualmente contempla o 
número de atendimentos em saúde mental, porém sem maiores 
informações;  

                                                           
13 Relatório não publicado, disponível dentre os documentos do PET-Saúde arquivados pelo Comitê 
Gestor do Pró-Saúde: São Paulo, 2013.  
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- É importante refletir sobre determinadas “confusões” no tocante aos 
usuários de medicamentos controlados por outros diagnósticos e 
àqueles com demanda de saúde mental. Muitos pacientes utilizam 
medicamentos submetidos a receituário de controle especial para 
indicações clínicas como insônia, dores de causa neurológica ou 
dores mio-articulares. Por necessitarem de receita a cada dois meses 
são incluídos pelas equipes como usuários de medicamentos 
especiais e confundidos com casos de transtornos mentais; 
- Compreende-se que há uma subnotificação de casos de drogadição 
e alcoolismo, pois em ficha A (Cadastro) é dado referido pela própria 
família e não pelo conhecimento do ACS; 
- Como não há um fluxo estabelecido na UBS e muitos pacientes 
trazem suas queixas ao consultório clínico ou ginecológico, torna-se 
necessário que estes profissionais exerçam uma clínica ampliada – 
atendendo não somente aos sintomas clínicos, mas também dando 
abertura para que sejam relatados os sintomas psíquicos, 
considerando a integralidade da atenção. Isso gera um problema para 
a continuidade destes atendimentos posteriormente. 

 

Podemos dizer que esse quadro identificado e construído no início da 

pesquisa mobilizou os preceptores da UBS em relação à oportunidade do PET-

Saúde propor e sustentar dispositivos capazes de alterar certos modos de 

funcionamento da Unidade, intervindo sobre o processo de cuidado em saúde 

mental. “Na fala de uma das preceptoras: ‘no caso da UBS, principalmente da 

tradicional, a pesquisa precisa ser a intervenção!’” (RELATÓRIO GT1 – UBS). 

Assim, partimos para a segunda etapa da pesquisa, cuja produção 

representará nossa principal fonte de dados, pela análise qualitativa capaz de 

propiciar a questão que mobiliza a construção dessa tese, disparada ela mesma por 

esse processo. A conclusão da primeira etapa da pesquisa reforçou a convicção, já 

anunciada no projeto inicial do PET-Saúde, da necessidade de adotar uma 

metodologia de pesquisa-ação, que além de contribuir para um diagnóstico 

situacional, pudesse apoiar a construção conjunta de projetos terapêuticos. A nossa 

trajetória passou a estar orientada pela prerrogativa de fazer com e não fazer por. 

Adotamos aqui como definição da metodologia de pesquisa-ação a construída 

por Thiollent (1985/2002, p. 14): 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que 
é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores 
e os participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 
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Nesse processo, os preceptores do PET-Saúde foram participantes 

fundamentais na realização da pesquisa, atuando ao mesmo tempo na condição de 

pesquisadores e trabalhadores dessa rede de atenção em saúde mental, que 

constituía nosso campo de investigação e da qual emanavam as questões 

disparadoras do projeto. Mas, para além deles, outros tantos gestores e 

trabalhadores dessa rede e, posteriormente, os próprios usuários em muitos 

momentos atuaram na construção do problema, nas análises realizadas a cada 

momento de sistematização de produtos e na definição dos passos seguintes delas 

resultantes.  

Por meio de múltiplos espaços de reuniões, oficinas e seminários, oferecidos 

para operar a gestão do Pró-PET-Saúde, para apresentar ou produzir materiais para 

a pesquisa do PET-Saúde e, ao mesmo tempo, para funcionar como dispositivo de 

intervenção naquela realidade, esses muitos atores da rede FÓ/Brasilândia 

participaram da elaboração da pesquisa, ao mesmo tempo em que atuavam e viviam 

os desdobramentos de suas estratégias de intervenção. Afinal, a investigação foi 

organizada, como preconiza Thiollent (1985/2002) em torno da concepção do 

desenvolvimento e da avaliação de uma ação planejada, que se transformava ela 

mesma a partir do processo dessa pesquisa-intervenção.  

Dos primeiros encontros produzidos, que reconhecemos como itinerários do 

próprio PET-Saúde, localizamos ao final da primeira etapa alguns dos caminhos e 

estratégias para continuidade da pesquisa, elaborados nesse processo de pesquisa-

ação a partir de debates e discussões com muitos trabalhadores e gestores. Essas 

estratégias, que podem claramente ser reconhecidas como estratégias em um só 

tempo de ação e de investigação, estão apontadas no Relatório GT1 – UBS: 

 

Potencializar espaços de encontro, qualificando inclusive as reuniões 

de matriciamento, como momento de escuta, parceria, discussão de 

casos e ampliação de ferramentas para manejo das situações de 

conflito. Instrumentalizar as equipes ESF para organização dos 

cuidados com tecnologia e dispositivos, inclusive os já utilizados e 

não reconhecidos como potentes na intervenção no território. 

Evidenciar na intersetorialidade a questão da governância 

(empoderamento e responsabilização), onde as equipes de cuidado 

se compõem e se ampliam para fortalecer ações territoriais. Estimular 

os profissionais da UBS Tradicional a sensibilizar-se com os casos de 

transtorno mental e uso abusivo de álcool e drogas, fazendo parte 

integrante da rede de cuidados. 
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Desenvolvida entre o segundo semestre de 2013 e o primeiro semestre de 

2014, no início da segunda etapa, 13 casos da rede foram selecionados pelas 

equipes de referência para serem acompanhados durante esse período, em 

conjunto com elas, por um preceptor e uma dupla de bolsistas do PET-Saúde.  

Diante do processo percorrido, oferecíamos como metodologia da pesquisa 

uma espécie de recurso de apoio matricial às equipes de referência, o qual 

possibilitaria um acompanhamento contínuo e longitudinal desses casos. Em 

condições específicas e distintas daquelas possíveis no cotidiano dos serviços, a 

metodologia da pesquisa produziria encontros semanais destinados aos cuidados 

daqueles casos e seus desdobramentos, que poderiam se caracterizar por reuniões 

com a equipe para discussão do caso e das estratégias de cuidado adotadas, 

reuniões entre equipes, participação em reuniões de matriciamento, visitas 

domiciliares (VDs), atendimentos dos usuários, consultas a prontuários e outras 

fontes de informações sobre os casos, exploração de recursos do território, 

atividades com o usuário no território e nos serviços, intervenções familiares, dentre 

outros.  

Assim, a pesquisa foi ofertada e operou como ferramenta para a qualificação 

da assistência aos casos, na direção de potencializar nos PTS a possibilidade de 

transformação dos modos de vida desses usuários, de ampliação da sua rede de 

relações interpessoais, de oferta de redes de sustentação, de diálogo com o 

território. Desse modo, os serviços e suas equipes se constituiriam como referências 

ao usuário para a produção de outras possibilidades de itinerários e de cuidado, 

cumprindo aquilo que defendemos como finalidade de uma rede de saúde mental 

substitutiva ao hospital psiquiátrico, a qual, desde uma perspectiva antimanicomial, 

opera não mais pela referência à doença, mas pela relação do sujeito com sua 

comunidade, com toda a complexidade que essa relação carrega.  

A escolha dos 13 casos foi realizada pelas equipes de referência em cada 

serviço, sendo 02 casos da UBS que participava da equipe a título de projeto piloto, 

02 casos da UBS a partir da qual se estabeleceu o território de abrangência do 

projeto, sendo eles atendidos pelo modelo tradicional, 05 casos da ESF dessa 

mesma UBS (um de cada uma de suas equipes), 01 caso do CECCO, 01 caso do 

CAPS AD, 01 caso do CAPS e 01 caso do CAPS i.  
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Para a seleção dos casos, tomou-se como critério, além da necessidade de 

eles residirem nos territórios de abrangência dessas Unidades, a mobilização gerada 

nas equipes em relação ao seu acompanhamento. Esse elemento, estabelecido 

como único disparador para a escolha dos casos, sem dúvida derivou do processo 

percorrido, no qual identificou-se as dificuldades das equipes em relação às 

questões mobilizadas por esses casos, sobretudo na Atenção Básica, cujo papel 

estratégico era norteador para o projeto do PET-Saúde. Tais dificuldades não 

parecem uma especificidade da rede desse território. Como vimos, pesquisas que 

tratam da atenção à saúde mental na Atenção Básica (FIGUEIREDO e ONOCKO 

CAMPOS, 2009; ONOCKO CAMPOS et al, 2011; MINOZZO e COSTA, 2013), 

apontam sistematicamente o impacto da intensidade e complexidade das demandas 

de saúde mental, sobretudo em territórios vulneráveis, nas equipes e no cuidado por 

elas ofertado. Em relação a isso, os registros de Oficinas de Saúde Mental 

realizadas durante o ano de 2012 na UBS por meio de estágios por nós ofertados 

através do Pró-Saúde ofereceram indicadores importantes. A título de exemplo, 

citamos: 

 

Muito presente as dificuldades de cuidar dos casos que envolvem 

saúde mental, bem como o sentimento de medo em relação aos 

usuários com transtornos mentais graves e também aos usuários 

abusivos de álcool e outras drogas, considerando que na 

complexidade do território o tráfico de drogas, a violência social e a 

ruptura com os valores da classe dominante estão sempre presentes, 

representando inegavelmente uma delicadeza de abordagem, mesmo 

quando se trata dos cuidados de saúde (RELATÓRIO GT1 – UBS). 

 

Assim, a identificação dos muitos desafios em torno das estratégias de apoio 

e trabalho em rede e a definição da entrada da pesquisa como recurso de 

intervenção em relação a essas estratégias nos fazia ter a clareza da importância, 

para o percurso que seria seguido, de demanda de apoio para o cuidado em relação 

a esses casos. Essa questão também tem relação com os arranjos produzidos na 

definição de duplas de bolsistas e preceptores responsáveis por cada caso no 

processo da pesquisa. Nele, buscou-se favorecer a presença de preceptores 

oriundos dos serviços que oferecem apoio matricial especializado, especialmente 

aqueles da rede especializada de serviços de saúde mental do território, na 

condução de casos selecionados pelas equipes de referência das UBS. Desse 

modo, esses profissionais, por meio do papel de preceptores, poderiam realizar com 
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essas equipes durante o tempo da pesquisa o trabalho conjunto de 

acompanhamento e cuidado dos casos selecionados.  

Assim, os dois casos da UBS do território tomado como piloto para a 

expansão do trabalho tinham como preceptoras responsáveis uma agente do NASF 

da própria Unidade e uma trabalhadora do CAPS. Na UBS que definia o território de 

referência da pesquisa, foram responsáveis pelos casos da UBS tradicional as 

preceptoras que, como trabalhadoras dessa mesma Unidade, eram sua principal 

referência no serviço (em um caso uma assistente social e em outro uma médica 

ginecologista).  

Em relação às cinco equipes da ESF, duas delas tiveram como preceptoras 

do PET-Saúde atuando na condução do caso trabalhadoras que eram agentes do 

NASF e referências dessas equipes; em outras três equipes, foram designadas 

como preceptoras para conduzirem esse processo, uma trabalhadora do CAPS i, 

uma trabalhadora do CAPS AD e uma trabalhadora do CECCO. Finalmente, os 

casos dos CAPS e do CECCO foram acompanhados por preceptoras que eram 

trabalhadoras dos próprios serviços.  

Ainda sobre essa segunda etapa da pesquisa, outra questão fundamental a 

ser destacada – tendo em vista a análise que faremos – diz respeito à utilização dos 

recursos de genograma e ecomapas como estratégias para a compreensão dos 

modos de vida de cada usuário, de suas redes de relação e suporte social, da 

constituição familiar, das suas formas de inserção e circulação no território, assim 

como das estratégias adotadas pela rede, de seus efeitos nos itinerários do sujeito e 

das perspectivas de futuro. Todos esses elementos são essenciais diante do desafio 

de produzir projetos terapêuticos desde um olhar integral e longitudinal em relação 

ao usuário e às suas formas de pertencimento ao território, acionando redes intra e 

intersetoriais de cuidado.  

Na pesquisa, o recurso de elaboração de genogramas e ecomapas foi 

fundamental para identificar e analisar os itinerários percorridos pelo usuário, as 

ações desenvolvidas pelas próprias equipes de saúde e seus efeitos em relação a 

esses itinerários. Recurso fundamental ao mesmo tempo para os pesquisadores, 

para as equipes e para os próprios usuários. Recurso não apenas de análise e de 

diagnóstico, mas de intervenção, na medida em que construídos em conjunto com 

as equipes e com os próprios usuários. 
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Genograma e Ecomapa são representações gráficas que permitem identificar 

estruturas e relações familiares, no caso do genograma; além de outras relações 

estabelecidas ao longo da história de vida do sujeito, no caso dos ecomapas. São 

representações que possibilitam a identificação das redes de relação e de 

sustentação social dos sujeitos em seu passado, presente e ainda em termos de 

projetos futuros, por meio de códigos gráficos.  

 

O genograma demonstra a representação gráfica de dados sobre a 
família, e durante a sua construção há a visualização da dinâmica 
familiar e as relações entre seus membros, através de símbolos e 
códigos padronizados, em pelo menos três gerações (PEREIRA, 
TEIXEIRA, BRESSAN e MARTINI, 2009, p. 409).  

 

No caso da nossa pesquisa, os usuários selecionados foram tomados como 

referência para a identificação das relações interpessoais familiares e geracionais de 

ascendência e descendência, permitindo uma leitura de sua dinâmica e da qualidade 

dessas relações. Partindo da referência dessas mesmas autoras, consideramos o 

Ecomapa como um diagrama das relações estabelecidas ao longo da história de 

vida entre o sujeito, sua família e sua comunidade. Ele permite avaliar as redes e 

apoios sociais disponíveis e o modo como são utilizados, a ausência ou presença de 

recursos sociais, culturais, econômicos vividos em um determinado momento e 

passíveis de modificação ao longo do tempo.  

Sendo o usuário representado no centro círculo, sua rede social aparece nos 

círculos externos, os quais se conectam ao usuário por meio de linhas que indicam 

diferentes tipos de conexão: “[...] linhas contínuas representam ligações fortes, 

pontilhadas ligações frágeis, linhas tortuosas demonstram aspectos estressantes e 

as setas significam energia e fluxo de recursos” (PEREIRA, TEIXEIRA, BRESSAN e 

MARTINI, 2009, p. 409). 

Assim, a construção e utilização desses recursos possibilitaram visualizar o 

percurso de relações sociais e afetivas dos usuários, suas intensidades, localizando 

o papel dos serviços de saúde e de outros dispositivos do território nesses 

itinerários. Ao fazerem isso, foram potentes ferramentas para as equipes de saúde e 

para os próprios usuários se apropriarem desses percursos, de questões do 

território, dos efeitos das intervenções em saúde.  
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Os ecomapas, ao permitirem visualizar a trajetória percorrida pelo sujeito e os 

vínculos estabelecidos na busca de apoios diante dos desafios com os quais ele se 

depara, colaboram para retornar o olhar ao território, sob a perspectiva das relações 

que o usuário com ele estabelece. 

  

No desenho da pesquisa, entendemos que os mapas de itinerários do 
cuidado poderiam ser um dispositivo de visibilização e, ao mesmo 
tempo, de produção do cuidado no território, que contribuiria para 
ativar a participação e o protagonismo de usuários, 
trabalhadores/preceptores e alunos no processo. Esses instrumentos 
foram trabalhados na perspectiva da reabilitação psicossocial que 
coloca em foco as dimensões técnicas, políticas e sociais do cuidado 
em saúde mental, pautando-se pela invenção de estratégias voltadas 
para as singularidades de cada usuário e território, bem como para a 
produção de redes de negociação e de trocas direcionadas ao 
aumento da participação social e a construção de novas ordenações 
para a vida (CONCEIÇÃO et al, 2015, p. 847). 

  

Apresentados esses elementos relativos à pesquisa do PET-Saúde, é 

possível nos determos na apropriação que faremos de alguns produtos desse 

processo para que possamos, olhando para o modo como a rede substitutiva nesse 

território vem produzindo o cuidado em saúde mental, pensar acerca das questões 

que, disparadas por essa trajetória, são tomadas como norteadoras dessa tese.  

 Antes disso, queremos destacar que essa é uma produção coletiva, que 

envolve muitos trabalhadores, gestores e usuários dos serviços ligados à Supervisão 

Técnica da FÓ/Brasilândia, assim como muitos estudantes e professores que de 

algum modo participaram de momentos de produção dessa experiência.  

Os relatórios que subsidiarão as análises realizadas têm autorias específicas, 

mas elas extrapolam tal identificação, na medida em que foram muitos os encontros, 

os debates, os seminários, as oficinas e as supervisões que produziram essa 

metodologia de pesquisa e as reflexões que a alimentaram em todo o processo. São 

relatórios construídos a muitas mãos.  

Na impossibilidade de identificar cada um desses muitos autores, destaco 

aqueles que formalmente compuseram ao longo de dois anos e meio o coletivo do 

PET-Saúde, junto com os quais estive no acompanhamento desses casos, no 

delineamento da pesquisa, na elaboração de seus resultados, nas reflexões 

derivadas14.  

                                                           
14 Preceptores: Alessandra Ribeiro Moitas; Bianca Mara Maruco Lins Leal; Debora Lacerda Saes; 
Emiliano de Camargo David; Flavia de Martellla Martins Fontes; Gleice Borghesi Ducati Perosa; 
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É este trabalho coletivo que alimenta a construção dessa tese, oferecendo os 

subsídios para o recorte de análise que pretendemos realizar a partir de alguns 

produtos e efeitos gerados pela experiência do PET-Saúde.  

 

3.1.1. Reverberações da experiência: recorte e caminhos para o 

aprofundamento de uma investigação 

A realização do PET-Saúde foi possibilitada por uma inserção que teve início, 

mais sistematicamente, em 2008, portanto quatro anos antes, naquele mesmo 

território, com a primeira parceria entre a Universidade e a Secretaria de Saúde por 

meio do Pró-Saúde. Ela também não se encerra com a finalização do PET-Saúde. 

Segue viva, com a presença de estágios, compondo um campo de formação potente 

e de cogestão de projetos comprometidos com os avanços do SUS no território, 

envolvendo a Universidade e os serviços. A minha inserção nessa parceria 

acompanha essa longitudinalidade. Estive, antes e durante a tutoria do PET-Saúde, 

na condição de supervisora de estágios na UBS escolhida como referência para a 

pesquisa, por meio dos quais tomamos como questão transversal as demandas de 

saúde mental e a complexidade envolvida na gestão do trabalho na Unidade e na 

rede para responder a essas demandas.  

Muitos desdobramentos desse trabalho foram, inclusive, os geradores dos 

contornos definidos ao projeto do PET-Saúde apresentados em 2012 e das formas 

que ele foi tomando desde a sua aprovação. 

Também nesse processo, fui me inserindo, juntamente com outros coletivos 

da Universidade, nos serviços especializados de saúde mental desse mesmo 

                                                                                                                                                                                     
Isabella Silva de Almeida; Janaina Eleuterio Martins; Juliana Martinez Serrano Guidugli; Jussara 
Spolaor; Marcia Flora Nezinho; Marta Marques da Silva; Mirian Ribeiro Conceição; Paulo Eduardo da 
Silva Gomes; Paulo José da Costa Lima; Rosa Maria Brum; Sandra Rizzi; Silvia Regina Rocha; Suzi 
Meire Paes Ferreira; Thaina Decicco Minici Greco. Bolsitas: Alberto Rodrigues da Silva; Aline Ferreira 
do Nascimento; Aline Laurinda Francelino de Souza; Andrea Nunes Marin; Andreia Badan Fischer; 
Andressa Barros Novaes da Silva; Angélica de Aguiar Tozzo; Ariadne Francyne Rodrigues; Arthur 
Argondizo Goncalves; Beatris Guarita Dotta; Beatriz Martinho Azevedo; Camila Aparecida de Freitas; 
Camila Simionato; Elisa Pires Martins; Fernanda Martigo Tulha; Flavia Paganini Costa Ferrari; 
Gabriela Curi Menegathi; Gabriela Valiengo de Souza; Giuliana Mattiazzo Pessoa; Heloisa Nami 
Pontes Yzumida; Indianara Seculo; Julia Lima Figueiro P. Souza; Julia Pagan Condini; Karina Silva 
de Lima; Kelly Karina Oliveira de Almeida; Klara Grinberg Chasles; Marcos Amaral; Maria Fernanda 
Correa Guimarães; Mariana Campos Lichtsztejn; Mariana Miglioli; Mariana Ribeiro de Souza Ribas; 
Mariana Visockas Batagin; Mirian Aurelia Linares; Naiara de Oliveira Dib; Naralice Candido de Jesus; 
Paulo Vinicius da Costa Santos; Priscila Fabri; Priscila Mayumi Ota; Raissa Bouman de Oliveira; 
Renata da Conceição Siqueira; Sara de Paula; Selma Martins de Oliveira; Sheila Christina Beserra; 
Thiago Estivalet Braga; Verônica Santana Rodrigues; Vitor Cabrini. Tutoras: Maria Cristina Gonçalves 
Vicentin (coordenadora geral do Pró-PET-Saúde); Edna Maria Severino Peters Kahhale; Elisa 
Zaneratto Rosa. 
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território, processo pelo qual organizamos estágios referenciados em todos os CAPS 

e também no CECCO da região.  

Cotidianamente, acompanho – por meio da presença semanal de cerca de 20 

estudantes nessa rede e das reuniões e encontros derivados com as equipes –, o 

trabalho desses serviços, assim como de equipes de NASF, agora também em 

outras Unidades. Assim, as questões disparadas pelo PET-Saúde transcendem a 

experiência de dois anos e meio desse projeto. Ele é parte de uma trajetória muito 

maior, de intensa imersão e mobilização via campo da formação pelas questões e 

pelos desafios dessa rede. Tal imersão, sem dúvida, se dá o tempo todo 

atravessada também pela inserção militante no movimento antimanicomial, pela 

participação em entidades comprometidas com a qualificação da atuação 

profissional alinhada com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica e pelos muitos 

embates e diálogos sobre os rumos dessa política pública que, a partir de tais 

inserções, tenho o privilégio de participar. 

 É impossível definir o percurso metodológico traçado nessa investigação sem 

reconhecer que ela é provocada por esse processo, que ela vem sendo elaborada 

ao longo desse processo, que suas análises e conclusões não emanam de dados 

desconhecidos, mas de um recorte de dados que, bastante analisados em outros 

momentos, são agora reanalisados, com vistas a aprofundar uma das questões 

provocadas ao longo desse mesmo percurso. Nesse sentido, precisamos explicitar 

que, de todo o material disponível, a escolha dos produtos para compor os dados 

dessa pesquisa já revela uma análise que vem se realizando ao longo dessa 

parceria.  

Do mesmo modo, as discussões teóricas traçadas nos capítulos anteriores 

têm suas construções definidas por muitas análises realizadas nesse processo de 

pesquisa-formação-assistência. Refletem-se elas, portanto, nas categorias definidas 

para a análise dos dados. Essas categorias partem, reconhecemos, de uma 

aproximação em relação a esses dados que ocorreu desde um lugar, de um patamar 

de construção de ideias, de muitas reflexões sobre a prática, orientadas por teorias 

que nos acompanharam nessa trajetória. 

 

A imersão nas experiências do cuidado em saúde mental e o 
acompanhamento dos itinerários de cuidado dos usuários inseriram 
os atores num processo de estudo e reflexão permanente tanto sobre 
a complexidade das condições de vida de pessoas com transtornos 
psíquicos e/ou abuso de álcool e outras drogas, quanto dos recursos 
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do território e do processo de trabalho em saúde. Na perspectiva da 
participação e da pesquisa-ação que nos orientou, o principal desafio 
era o de transformar a prática em saúde sobre sujeitos em uma 
prática com sujeitos, com base nos princípios da indissociabilidade 
entre gestão e cuidado, da transversalidade (ampliação da 
comunicação; produção do comum) e do fomento do protagonismo 
das pessoas, preconizados pelo SUS (CONCEIÇÃO et al, 2015, p. 
850). 

 

 Assim, realizamos o trabalho do PET-Saúde garantindo princípios caros à 

metodologia da pesquisa-ação: interação entre pesquisadores e pessoas implicadas 

na situação investigada; definição do problema a ser investigado e das ações a 

serem concretizadas como desdobramento dessa interação; definição do objeto de 

investigação a partir da situação social, do campo coletivo e não pela particularidade 

de cada pessoa que o constitui; finalidade orientada para a resolução ou 

esclarecimento dos problemas da situação investigada; acompanhamento das ações 

e decisões dos atores envolvidos na situação ao longo do processo; 

comprometimento com a ampliação do conhecimento tanto no campo da 

investigação científica como no que diz respeito à consciência das pessoas ou 

grupos envolvidos na situação (THIOLLENT, 1985/2002).  

Com o interesse focado na ação desses atores, que compõem a rede de 

saúde, mais especificamente de cuidado em saúde mental da FÓ/Brasilândia, fomos 

orientados por uma aposta na transformação. Transformação de pontos críticos, em 

nome da qualificação do cuidado em saúde mental. E essa aposta tem continuidade 

nos projetos que seguimos fazendo em conjunto.  

 Desse modo, podemos dizer que na presente tese, como desdobramento 

dessa pesquisa-ação, tomamos uma questão em especial, por sua centralidade e 

importância observada não apenas durante o tempo da pesquisa, mas no período 

que a antecedeu e que segue a ela. Essa questão diz respeito à caracterização dos 

PTS operados pela rede desse território e das dificuldades que se impõem para que 

eles possam sustentar ampliação de itinerários, com especial ênfase no papel 

estratégico da Atenção Básica e na articulação com políticas públicas de outras 

áreas.  

A partir dela, dedicamo-nos a sistematizar e organizar análises, tendo em 

vista a implicação com a qualificação do cuidado na rede substitutiva de saúde 

mental e com o compromisso antimanicomial da Reforma Psiquiátrica. Esse território 

e sua rede são, sem dúvida, tomados como singularidade capaz de expressar 
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questões que, com suas especificidades, estão presentes em muitos outros 

territórios e redes. Isso porque ele carrega, como síntese, os elementos constitutivos 

da implantação das políticas sociais, em especial do SUS e da Reforma Psiquiátrica 

em nosso país e nos fala da potência de transformação na relação histórica 

sociedade-loucura.  

Tomamos, assim, a dialética singular-particular-universal (Oliveira, 2005) em 

sua dimensão ontológica, como referência para responder sobre a formação da 

própria realidade. A realidade sobre a qual nos debruçamos no recorte dessa 

pesquisa, tomada como nosso objeto, pode ser definhada como a constituição da 

rede de saúde e saúde mental desse território e seus modos de operar, 

reconhecidos como singularidade.  

Nessa singularidade, se concretizam como universalidade as abstrações cuja 

base concreta está referida à realidade e que, sob a forma de categorias, procuram 

expressar o movimento processual e complexo do real. Referimo-nos, para os 

contornos desse campo, a elementos como a concepção sobre doença mental 

juntamente com as construções teóricas que permitem colocá-la entre parênteses; o 

modelo de atenção psicossocial que oferece suporte para a definição do objeto, das 

práticas assistenciais, da organização político-institucional e do sentido ético-político 

da Reforma Psiquiátrica e os modelos tradicionais que com ele convivendo apostam 

em outras respostas na relação com a loucura; a perspectiva de direito à saúde 

forjada no processo da Reforma Sanitária e outras que com ela contraditoriamente 

ainda convivem; os marcos relativos à garantia da cidadania e à definição de 

políticas sociais; a própria definição de rede, de território, de Atenção Básica, dentre 

outras.  

A mediação entre a singularidade do nosso campo e a universalidade 

expressa por essas categorias se dá pela particularidade relativa às condições 

específicas da estrutura social, que dizem respeito a processos como a nossa 

trajetória particular de Reforma Sanitária, de implantação do SUS e suas 

especificidades no município de São Paulo, assim como a implantação de outras 

políticas sociais, a trajetória do movimento antimanicomial e a possibilidade de 

instaurar outras concepções definidoras da loucura, dentre outros aspectos. Assim 

concebido nosso objeto, também a compreensão da dialética singular-particular-

universal nos orienta como dimensão epistemológica, o que quer dizer, como 
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referência para o processo de produção de conhecimento que pretende apreender 

essa realidade em seu movimento.  

 

A relação dialética singular-particular-universal é fundamental e, 
enquanto tal, indispensável para que se possa compreender essa 
complexidade da universalidade que se concretiza na singularidade, 
numa dinâmica multifacetada, através das mediações sociais – a 
particularidade (OLIVEIRA, 2005, p. 26). 

 

Concebendo a singularidade do nosso objeto como síntese complexa em que 

a universalidade se concretiza mediada por condições sociais e históricas 

particulares, procuramos apreender no processo de produção de conhecimento esse 

movimento constitutivo do real. Um método orientado por uma questão ético-política: 

conhecer a realidade humana para transformá-la (OLIVEIRA, 2005). 

 Nosso percurso metodológico está orientado por essa busca: desvelar o real 

apreendendo suas múltiplas determinações e os movimentos por meio do qual ele 

se constitui como tal. A questão que elegemos representa um recorte ou uma 

perspectiva escolhida para olhar uma realidade complexa, que diz respeito ao modo 

como tem operado a rede substitutiva de saúde mental. Nesse recorte, referido a um 

território específico, procuraremos analisar quais as principais características 

presentes nos projetos terapêuticos de alguns casos selecionados para a segunda 

etapa da pesquisa do PET-Saúde. Pretende-se, assim, identificar, por meio da 

dialética singular-particular-universal, possibilidades e dificuldades disponíveis para 

que a RAPS possa, a partir do papel estratégico da Atenção Básica e das políticas 

intersetoriais, atuar pela transformação dos itinerários do sujeito em sua 

comunidade, interrompendo a centralidade da doença no modo como opera a 

relação sociedade-loucura e garantindo, portanto, sua radicalidade antimanicomial. 

A análise realizada lança mão de categorias que possam favorecer a 

apreensão desse processo, para o que as construções teóricas são fundamentais. 

Como fonte de dados organizados capazes de sustentar essa análise, utilizamos 

relatórios finais de casos acompanhados na segunda etapa da pesquisa do PET-

Saúde, além do relatório sobre o itinerário da UBS no cuidado em saúde mental, já 

citado anteriormente.  

Selecionamos quatro dentre os treze casos trabalhados na segunda etapa da 

pesquisa para perseguir a caracterização e a análise dos projetos terapêuticos 

sustentados pela rede, a partir da questão norteadora do trabalho: sua possibilidade 
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de superar a centralidade da doença, ampliando e diversificando os itinerários 

percorridos pela pessoa no território, e a identificação de processos que dificultam 

esse movimento, com ênfase no papel estratégico da Atenção Básica e na 

articulação de redes relativas a políticas públicas de garantia  de direitos. 

Para a escolha desses casos priorizamos, inicialmente, a referência a um 

mesmo microterritório, de tal modo que todos os casos escolhidos foram de usuários 

adstritos na UBS que referenciou a pesquisa. A escolha de realizar o trabalho tendo 

como foco o microterritório de uma Unidade e o funcionamento da rede em relação 

aos seus casos levou em conta o reconhecimento de que cada território e cada 

microrrede carrega especificidades que se desdobram em diferentes patamares de 

qualidade do ponto de vista da implantação das diretrizes da política nacional de 

saúde mental.  

Assim, é preciso caracterizar as condições de cada território, de cada UBS e 

das redes constituídas a partir dela para melhor compreender as questões 

enfrentadas na gestão do cuidado. Consideramos que essa Unidade foi eleita pelo 

próprio processo de pactuação entre Universidade e Supervisão Técnica como a 

principal referência para o desenvolvimento do PET-Saúde, do que se desdobra um 

maior acúmulo de dados, estudos e análises em torno de suas especificidades.  

Consideramos também minha participação mais intensiva nessa Unidade 

durante diferentes momentos do Pró-Saúde, apostando na aproximação como 

condição capaz de qualificar a leitura da realidade.  

Dos sete casos trabalhados na Unidade, selecionamos um caso da UBS 

tradicional e dois casos da ESF, sendo desses um acompanhado por preceptora 

trabalhadora da equipe de NASF que apoia a equipe de referência na UBS e outro 

acompanhado por preceptora da rede especializada, trabalhadora de CAPS.  

Essas escolhas levaram em conta o reconhecimento das diferenças impostas 

à possibilidade de continuidade e integralidade do cuidado no modelo tradicional de 

funcionamento da UBS e na ESF. Além disso, levaram em conta também o 

reconhecimento, pelas próprias diretrizes da política nacional de saúde mental, do 

apoio matricial como dispositivo estratégico para a descentralização do cuidado em 

saúde mental para a Atenção Básica e os desafios e obstáculos de diferentes 

ordens para que sejam garantidos retaguarda e suporte às equipes de referência, 

por meio de uma relação horizontal e de um trabalho compartilhado com as equipes 
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e profissionais especializados que oferecem esse apoio (CAMPOS e DOMITTI, 

2007; FIGUEIREDO e ONOCKO CAMPOS, 2009; HIRDES e SILVA, 2014). 

Em relação aos casos dos CAPS e CECCO, decidimos trabalhar com o caso 

do CAPS adulto, considerando o papel estratégico desse serviço na história da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil. Em relação às diferentes modalidades de CAPS, 

cabe ressaltar que as questões da infância e de uso abusivo álcool e/ou outras 

drogas guardam especificidades que reverberam e atravessam o funcionamento 

dessa rede, as quais necessitam de um debate mais cuidadoso e detalhado que não 

seria possível para os contornos desse trabalho. Igualmente, a presença do CECCO 

no território é, como anunciamos, fundamental para o projeto da Reforma 

Psiquiátrica e para a reconfiguração de laços sociais, mas o modo como foi tratado 

esse dispositivo da rede pela política nacional de saúde mental e as especificidades 

do modo como tem sido sustentado no município de São Paulo requerem também 

uma discussão mais cuidadosa, que não será possível diante dos limites desse 

trabalho.  

A análise dos relatórios dos casos selecionados partiu de diversas leituras de 

seu conteúdo que, alimentadas pelas sistematizações teóricas que subsidiam a 

questão que pretendemos discutir e que oferecem elementos à construção de nossa 

tese, levaram à categorização em três recortes analíticos.  

A construção dessa categorização parte da proposição metodológica 

apresentada por Aguiar (2001), na qual a autora salienta a importância de que sejam 

identificados temas, conteúdos e questões centrais apresentados no material a ser 

analisado, definidos em função de sua frequência, da importância que expressam no 

conjunto e/ou de sua relevância à luz da construção teórica que orienta a pesquisa.  

Importante definir que essa categorização é aqui tomada como ferramenta 

metodológica que nos auxilia na compreensão do real, contribuindo para que seja 

possível apreender seu movimento, de modo que, partindo do empírico, da sua 

aparência imediata, possamos ampliar o alcance das determinações, contradições e 

transformações que lhe são constitutivas, o que quer dizer, de sua concretude 

(KAHHALE e ROSA, 2009).  

 

A análise pretende caracterizar os PTS operados pela rede e apreender os 

possíveis obstáculos nela presentes para que possa, operando na radicalidade 

antimanicomial, sustentar projetos terapêuticos referidos à transformação da vida 
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comunitária. A categorização definida para aprofundamento da compreensão de 

elementos fundamentais nesses projetos, tendo em vista a questão que nos orienta 

foi: 

 O circuito medicalização/internação e a rede substitutiva: colocando a 

doença entre parênteses? Que procura analisar o papel do diagnóstico da doença 

mental no PTS e no itinerário do usuário, visitando as possibilidades de resgate do 

sujeito e de sua cidadania, pelo rompimento com relações sociais e terapêuticas 

atravessadas pelo signo da doença. Essa análise está atravessada pela 

identificação, na constituição da dimensão subjetiva da realidade, de processos que 

favorecem a perpetuação ou interrupção do circuito doença, medicalização e 

internação nos PTS; 

 Vulnerabilidade Social e as intersecções gênero e raça nos Projetos 

Terapêuticos Singulares: as redes e os recursos do território em que 

analisamos o impacto das questões sociais presentes no território e suas 

intersecções com marcadores sociais como gênero e raça nos itinerários percorridos 

pelo sujeito. Debruçamo-nos sobre a possibilidade da rede de saúde mental, atenta 

à desigualdade estrutural e aos marcadores sociais da diferença a ela relacionados, 

operar o PTS com vistas à transformação das formas de dominação de classe que 

se desvelam pelos circuitos da doença mental e seus tratamentos; 

 A centralidade do trabalho e os Projetos Terapêuticos Singulares, 

categorização que partiu da identificação da importância do trabalho no sofrimento 

enfrentado pelos usuários e, igualmente, de sua centralidade como dispositivo capaz 

de restituir relações marcadas por valor social. Reivindicada como necessidade 

pelos usuários, é preciso analisar as respostas ofertadas pela rede como parte do 

PTS. 

Na análise dessas dimensões dos PTS é transversal a apreensão de 

questões relativas a processos de implantação e funcionamento rede. Uma das 

questões muito presentes é a sua precarização e os desafios subsequentes à 

continuidade do cuidado, resultante de determinantes históricos relativos à 

implementação das políticas de saúde na região, que impactam a possibilidade de 

sustentar a integralidade e longitudinalidade do cuidado orientado pelos princípios 

da atenção psicossocial. 

Outra questão essencial à análise da potência dos projetos terapêuticos na 

rede substitutiva diz respeito aos desafios relativos à coordenação do cuidado, das 
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ações em rede e das intervenções compartilhadas pela Atenção Básica, para o que 

a estratégia de apoio matricial é essencial. Por fim, é também transversal, a 

identificação, nos percursos da população do território, nos dispositivos criados pela 

rede e no encontro entre ambos, de estratégias que favorecem e dificultam a 

efetivação do compromisso com a transformação da realidade, como processo 

social complexo.  

Podemos dizer que a análise construída procura contribuir para que 

possamos caracterizar os projetos terapêuticos, apreendendo suas contradições e 

os movimentos que eles expressam como parte de um processo histórico de 

transformação de concepções, modelos assistenciais, marcos jurídico-institucionais 

e direção ético-política no que diz respeito à relação da sociedade com a loucura. Ao 

fazer essa leitura, as questões transversais à análise dos PTS acima referidas nos 

aproximam de mecanismos da gestão, da rede e do território. Eles nos permitem 

avançar na compreensão de alguns determinantes constitutivos desses movimentos 

que se expressam nos projetos terapêuticos. Tais determinantes tem se destacado 

durante nossa presença no campo como especialmente importantes do ponto de 

vista da gestão do trabalho em saúde e, se enfrentados, podem contribuir na direção 

do avanço da política pública de saúde mental, a partir do reconhecimento dos 

investimentos necessários para a potencialização do papel da Atenção Básica na 

Reforma Psiquiátrica.  

Assim, partimos do empírico, daquilo que se expressa na aparência, para, 

percorrendo um caminho de análise que lança mão de categorias ontológicas e 

metodológicas centrais para a Psicologia Sócio-Histórica – atividade, consciência, 

historicidade, totalidade, mediação – permitir que essa passagem pelo racional 

conduza à aproximação em relação ao concreto, entendido como síntese das 

múltiplas determinações constitutivas do real (KAHHALE e ROSA, 2009).  

Ao lado dessas categorias, aquelas relativas à definição/redefinição acerca da 

doença mental, aos modelos de cuidado e intervenção em saúde mental, ao direitos 

à saúde, trabalho e cidadania plena, à caracterização de atenção à saúde, rede, 

território, Atenção Básica, são fundamentais para a análise dos PTS.  

De forma transversal, o olhar sobre a particularidade relativa à construção e 

ao funcionamento dessa rede é igualmente importante para que possamos nos 

aproximar dos desafios postos para que a Atenção Básica, de forma estratégica, 
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contribua para fazer das ações da rede substitutiva um processo de transformação a 

partir do território.  

Assim, procuramos apreender as principais características do objeto de nossa 

investigação, tomado aqui como os PTS operados pela rede e seus efeitos nos 

itinerários dos usuários no território, buscando compreender sua gênese. Portanto, 

nos referimos a uma totalidade diante da qual a categorização definida não deve 

representar uma fragmentação, mas a possibilidade de um olhar que permita 

superar a apreensão da aparência, para, tendo melhor apropriação de seu conteúdo, 

podermos olhar o processo e considera-lo no conjunto de suas relações. A análise 

dos elementos presentes em cada recorte nessa categorização requer um trabalho 

permanente de reintegração de seus conteúdos, para que seja possível apreendê-

los em seu movimento (AGUIAR, 2001).  

Essa análise é precedida por descrição que, apresentada numa perspectiva 

histórica, procura disponibilizar algumas características fundamentais do território, da 

UBS e de seus dispositivos de apoio matricial relativos à rede de saúde mental, 

elementos essenciais para a apreensão e análise dessa totalidade. Também será 

oferecida uma breve descrição dos quatro casos selecionados, de sua trajetória no 

serviço e na rede, das principais intervenções feitas por meio da pesquisa-ação do 

PET-Saúde em seus PTS, finalizando com a apresentação dos genogramas e 

ecomapas de cada um.  
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CAPÍTULO 4 – Um território, uma rede de saúde mental e quatro 

histórias de vida: o cenário da pesquisa 

 
“A pessoa excluída e marginalizada representa a 
lógica pela qual a organização social tem a gestão do 
poder e, através do exemplo da pessoa que se 
apresenta com alta, nós podemos encontrar 
elementos muito importantes para que a comunidade 
tome consciência de sua própria opressão” (Franco 
Basaglia).  

 

Um território feito de muitas histórias de vida. Histórias de vida que se tecem 

a partir de um território e de um modo como o Estado nele se fez e ainda se faz, 

presente e ausente. Território vivido. Feito de muitas redes, às quais pertence à rede 

de saúde, que se faz nesse território e que faz esse território. Rede que está viva 

nas histórias de “Andreias”, de “Lindalvas”, de “Clidos”, de “Lourivais”, que marca 

suas trajetórias e que se realiza alimentada por suas histórias. E nós, que ali 

adentramos num dado momento dessa história, fazemo-nos aquilo que somos um 

tanto por essa rede e passamos, assim, a ser parte desse território.  

 O cenário da pesquisa é feito desse encontro, para o qual não existem 

palavras ou descrições suficientes. Sawaia (1987) parece nos ter ofertado uma 

formulação útil a esse empreendimento: “[...] ponto que contém todos os pontos, 

sem ser cada um deles” (SAWAIA, 1987, p. 01). Assim é preciso conhecer o 

território, um recorte de sua rede de saúde e quatro histórias de vida feitas, dentre 

muitos outros, desse encontro. Difícil é traduzi-lo dessa forma viva e multifacetada.  

 

O conceito de território, como bem nos mostra Milton Santos, é 
relacional: diz respeito à construção e à transformação que se dão 
entre os cenários naturais e a história social que os homens 
inscrevem e produzem. Memória dos acontecimentos inscrita nas 
paisagens, nos modos de viver, nas manifestações que modulam as 
percepções e a compreensão sobre o lugar. Relação que surge dos 
modos de apropriação e de alienação desse espaço e dos valores 
sociais, econômicos políticos e culturais ali produzidos. Modos 
múltiplos, contíguos, contraditórios. Modos de construção do espaço, 
de produção de sentidos ao lugar em que se habita, ao qual se 
pertence por meio das práticas cotidianas (YASUI, 2010, p. 127). 

 

O caminho que percorremos parte do território frio descrito pelos mapas que 

evidenciam as desigualdades de nossa cidade e vai ganhando vida na medida em 

que nos aproximamos das histórias de gestão do município, do modo como foi 

tecida a rede de saúde e saúde mental, de seus contornos singulares em torno de 
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uma Unidade, culminando com as histórias de vida sobre as quais nos debruçamos. 

Para nós, reconhecer as condições objetivas a partir das quais se constituem os 

processos de dimensão subjetiva é fundamental. E são neles que os mapas e os 

dados ganham vida. 

 Eles se atualizam em nossos quatro casos e podem ser identificados nos 

desafios e desencontros produzidos ao habitar e circular pela cidade, nas marcas da 

história de um trabalho penoso, na condição de migrante que cada um carrega, nos 

sofrimentos relacionados às histórias de violência, questão tão marcante desse 

território. Aparecem também nos sonhos e nos projetos de uma vida melhor, que 

passam pelo acesso aos direitos negados, pela preocupação com a permanência 

dos filhos na escola, pelo desejo de um trabalho.  

Como uma das mediações presentes entre esse território concreto e a vida 

singular que nele se tece, temos a atuação da rede de saúde mental, uma Unidade e 

seus dispositivos de apoio matricial e de serviços especializados em saúde mental 

que são também marcados, atingidos, produzidos, e ao mesmo tempo tocados, 

pelas mesmas condições precárias a que estão submetidas a gente que ali habita. O 

complexo e enorme desafio dessa rede de saúde mental só pode ser compreendido 

à luz das condições objetivas que produzem as histórias de dor, de sofrimento, 

assim como de lutas e de alegrias de sua população, a partir das quais é preciso 

trabalhar desde o campo subjetivo para um novo encontro com esse território.  

Nossa aproximação com os dados da pesquisa se construirá a partir dessas 

três dimensões que aqui apresentamos: os itinerários percorridos por quatro 

pessoas em torno de sua história de sofrimento mental, as intervenções da rede de 

saúde para a produção de novos percursos e as condições do território como pano 

de fundo. Procuraremos, na análise, reconhecer sempre cada ponto como carregado 

por todos os pontos que lhe são constitutivos, apesar das dificuldades em traduzir 

esse processo amplo e complexo que a nós se impõe como condição para o 

conhecimento. Assim foi e segue sendo o caminho dessa pesquisa: 

 

Esse ponto não está dado, à espera de alguém que o descubra. Ele 
está sendo. Ele é devir, é identidade e diferença, é interpretação de 
contrários, é infinitos processos que formam um só. Não é possível 
vê-lo, a não ser quando se vê todas as coisas que serão, que são e 
que foram, entretecidas numa trama de relações, da qual o sujeito 
cognoscente é um dos fios. Sendo um dos fios, o sujeito cognoscente 
não pode comandar o processo de conhecimento, ele precisa seguir o 
movimento dessa trama em transformação (SAWAIA, 1987, p. 01). 
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4.1. Conhecendo o território 

 A região da Freguesia do Ó e Brasilândia situa-se ao norte do município de 

São Paulo e abrange uma área de 31,5 km². Segundo dados da prefeitura de São 

Paulo, a população total dos dois distritos em 2010 era de 407.245 habitantes15.  

 

 

                               

Figura 2: Mapa das Subprefeituras do Município de São Paulo16  
Em destaque, a Subprefeitura da Freguesia do Ó17  

 

 

Em toda a região há uma diversidade significativa em relação às 

características do território, condições de moradia, acesso a transporte, índices de 

violência e vulnerabilidade, dentre outros. Nesse sentido, sabemos que o distrito da 

                                                           
15 Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/i
ndex.php?p=12758. Acesso em 06/11/2015.  
16 Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/mapa/index.php?p=1
4894. Acesso em 05/11/2015.  
17 Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/freguesia_brasilandia/mapas/index.p
hp?p=143. Acesso em 05/11/205  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/mapa/index.php?p=14894
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/mapa/index.php?p=14894
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/freguesia_brasilandia/mapas/index.php?p=143
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/freguesia_brasilandia/mapas/index.php?p=143


175 
 

Brasilândia, onde se inscreve a UBS cujo território foi referência para a realização 

dessa pesquisa, é marcado por condições de vida significativamente piores em 

relação ao distrito da Freguesia do Ó.  

Dados oriundos de pesquisas realizadas sobre exclusão e desigualdade 

social no município de São Paulo (POCHMANN e AMORIM, 2003), assim como 

dados disponibilizados pela prefeitura de São Paulo e outras organizações18 

possibilitam a rápida identificação dessa realidade. Reproduzindo a fotografia da 

pobreza e da desigualdade na cidade de São Paulo, a Brasilândia, como um distrito 

mais periférico, ao lado de muitos outros que compõem as margens do mapa da 

cidade de São Paulo, apresenta-se dentre aqueles com pior índice de desigualdade 

social no município (POCHMANN e AMORIM, 2003).  

Construído a partir dos dados censitários de 2010, o Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS) nos possibilita uma análise geral acerca da condição 

de vulnerabilidade no distrito da Brasilândia (SÃO PAULO, 2013). A construção 

desse índice considera que a vulnerabilidade à pobreza não está restrita à privação 

de renda, mas envolve aspectos a ela associados: composição familiar, condições 

de saúde e acesso a cuidados, qualidade e acesso ao sistema educacional, 

possibilidade de obter trabalho com qualidade e remuneração adequadas, existência 

de garantias legais em geral, dentre outros.  

 

A vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupo social refere-se a 
sua maior ou menor capacidade de controlar as forças que afetam 
seu bem-estar, isto é, a posse de controles de ativos que constituem 
recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades 
propiciadas pelo Estado, mercado e sociedade (SÃO PAULO, 2013, 
p. 08).   

 

A pesquisa considera ainda que a segregação espacial presente nos centros 

urbanos do estado de São Paulo, como no caso de nosso município, contribui para a 

permanência de padrões de desigualdade social, de modo que a diferenciação entre 

áreas com forte concentração de riqueza e forte concentração de pobreza cria 

guetos de famílias submetidas a diversas condições que as tornam mais vulneráveis 

à pobreza.  

                                                           
18 Recentemente, um conjunto de informações e indicadores sobre o município de São Paulo tem 
sido disponibilizado por meio de portais como o Infocidade (http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/), o 
Observatório de Indicadores da Cidade de São Paulo – ObservaSampa 
(http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/) e o Observatório Cidadão da Rede Nossa São Paulo 
(http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo).  

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/
http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo
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A partir disso, foram utilizadas nove variáveis para compor o IPVS 2010, a 

saber: percentual de pessoas responsáveis pelo domicílio alfabetizadas, percentual 

de pessoas responsáveis de 10 a 29 anos, percentual de crianças de 0 a 5 anos de 

idade, percentual de mulheres responsáveis de 10 a 29 anos, renda domiciliar per 

capita, rendimento médio da mulher responsável pelo domicílio, percentual de 

domicílios com renda domiciliar per capita de até 1/2 salário mínimo, percentual de 

domicílios com renda domiciliar per capita de até 1/4 de salário mínimo. Essas 

variáveis foram combinadas a partir de dois conjuntos de fatores: econômicos e 

demográficos, resultando em índices que permitem classificar as condições de 

vulnerabilidade de cada região em: baixíssima vulnerabilidade, vulnerabilidade muito 

baixa, baixa, média, alta e muito alta.  

A observação do mapa a seguir, disponibilizado pela prefeitura de São Paulo 

e baseado nesse índice, permite-nos identificar que, quanto mais avançamos ao 

norte em direção ao distrito da Brasilândia, maior a predominância de situação de 

vulnerabilidade social muito alta no território. 
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Figura 3: Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)19 

                                                           
19 Disponível em: 
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/5_Indice_paulista_de_vulnerabilidade_socia_2010_10616
.pdf. Acesso em: 06/11/2015. 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/5_Indice_paulista_de_vulnerabilidade_socia_2010_10616.pdf
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/5_Indice_paulista_de_vulnerabilidade_socia_2010_10616.pdf
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Na Brasilândia, cuja área corresponde a 21 km², concentra-se 264.918 

habitantes20, ou seja, pouco mais de 65% da população da região (2010). A 

ocupação do território teve início próximo aos limites do distrito da Freguesia do Ó, 

inicialmente por meio de loteamentos regulares para população de média renda. 

Essa ocupação se expandiu para o norte de forma desordenada, a partir de 

processos migratórios de pessoas de outros estados, que se intensificaram com o 

fluxo de migrantes do nordeste do país nas décadas de 1950 e 1960, constituindo-se 

uma população predominantemente de baixa renda. O território passa, assim, a ficar 

caracterizado por invasões de mananciais e superpopulação. 

 

Poderes locais ligados ao Tráfico de Entorpecentes dominavam as 
ruas e a geografia local impedia o acesso do Poder Público. Segundo 
relatos de pessoas que residem há muito tempo no local, no início era 
possível pescar nos inúmeros córregos e nascentes da região. Com o 
tempo e sem a supervisão do Estado, passaram a surgir problemas 
sérios de saneamento básico. Principalmente com a construção de 
casas de tábuas sobre córregos, despejando esgoto doméstico in 
natura nos riachos. As casas subiram os morros e ocorreu 
desmatamento da Serra da Cantareira (RELATÓRIO GT1 – UBS). 

 

Cabe conhecer algumas características da população e suas condições de 

moradia, as quais resultam da forma como se deu essa ocupação. Observando os 

dados do último censo do IBGE, realizado em 2010, disponíveis no Infocidade, 

identificamos que a população é constituída por um número ligeiramente maior de 

mulheres (138.495) que de homens (126.423). Essa presença maior de mulheres 

começa a apresentar aumento na população a partir dos 10 anos de idade, sendo 

que nas faixas a partir de 65 anos a proporção de mulheres começa a ser 

significativamente maior que de homens, chegando a ser quase o dobro na 

população acima de 80 anos. A população da Brasilândia está assim distribuída por 

faixa etária: 3.878 habitantes com menos de 01 ano de idade; 19.779 de 0 a 04 

anos; 22.209 de 05 a 09; representando a maior concentração populacional está a 

faixa de 10 a 14 anos, com 25.699 habitantes; 23.273 pessoas possuem entre 15 e 

19 anos; 24.881 entre 20 e 24 anos; 25.167 habitantes têm entre 25 e 29 anos de 

idade; 22.845 estão na faixa de 30 a 34 anos; há 20.314 habitantes com idade entre 

35 e 39 anos; 18.935 entre 40 e 44 anos; 15.910 entre 45 e 49 anos; 13.449 

                                                           
20 Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/i
ndex.php?p=12758. Acesso em 06/11/2015.  
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
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habitantes possuem entre 50 e 54 anos de idade; 10.349 entre 55 e 59 anos de 

idade; a população entre 60 e 64 anos de idade corresponde a 7.874 habitantes; 

entre 65 e 69 anos, 5.245 pessoas; entre 70 e 74 anos existem no distrito 3.915 

habitantes; entre 75 e 80 anos há uma população de 2.579 habitantes; finalmente, a 

população com mais de 80 anos é de 2.494 habitantes. Assim, a população de 0 a 

14 anos corresponde a 25,6% do total. Os habitantes entre 15 e 29 anos, que 

representam a população jovem, totalizam 27,7% da população geral do distrito. A 

população adulta (30 a 59 anos) corresponde a 38,4% e a população acima de 60 

anos corresponde a 8,3% do total.  

A maioria significativa de domicílios possui entre 03 e 05 moradores, sendo, 

contudo, o terceiro distrito do município com maior número de moradores por 

domicílio (09 e mais), ficando atrás somente de Grajaú e Sapopemba. A Brasilândia 

possui ainda um número significativo de domicílios cuja densidade de moradores por 

dormitório está acima de cinco pessoas, havendo 1.611 domicílios nessa condição. 

Além da Brasilândia, apenas dois outros distritos se aproximam desse número: 

Jardim Ângela, com 1.632 domicílios na mesma condição, e em primeiro lugar o 

Grajaú, com 1.653.  

Também são três os distritos destacados na pior faixa relativa a domicílios 

sem coleta de lixo: Cidade Ademar, São Rafael e Brasilândia. Em relação ao número 

de domicílios sem rede de esgoto, a Brasilândia ocupa a faixa intermediária, ao lado 

de outros três distritos: Tremembé, Capão Redondo e Cidade Ademar. Apenas 

outros três distritos ocupam faixas piores em relação a número de domicílios sem 

rede de esgoto em São Paulo.  

Observadas as distribuições das favelas no município de São Paulo, o distrito 

da Brasilândia é claramente uma região de importante concentração desse tipo de 

moradia. Segundo dados disponíveis no Observatório Cidadão da Rede Nossa São 

Paulo, a Brasilândia é o terceiro distrito de São Paulo com maior porcentagem de 

domicílios em favelas (29,72%).  

Em relação à distribuição de domicílios segundo faixa de renda no município 

de São Paulo, a Brasilândia está entre os distritos em que mais de 40% dos 

domicílios possuem renda de até dois salários mínimos. Ao mesmo tempo, apenas 
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10,01 a 20% apresentam renda domiciliar entre 10 e 20 salários mínimos21. Essa 

distribuição pode ser observada no mapa a seguir:  

 

           

Figura 4: Mapa da Distribuição de Domicílios por Faixa de Renda22 

                                                           
21 Valor do salário mínimo vigente no ano do Censo Demográfico (IBGE, 2010): R$ 510,00. 
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 Importante dimensão para caracterizarmos refere-se aos índices relativos ao 

trabalho e renda na região. Acompanhando a precariedade das condições 

habitacionais, as possibilidades de emprego formal no distrito da Brasilândia são 

bastantes restritas. Quando presentes, referem-se a empregos de baixo rendimento 

salarial. Assim, as possibilidades de trabalho no território são muito frágeis, 

derivando desse cenário a busca da população por trabalho nas regiões centrais da 

cidade, onde se concentram mais oportunidades de emprego formal, além da forte 

presença de formas de ocupação ou trabalho informal, sob condições bastantes 

precárias.  

Os dados registrados no Observatório Cidadão da Rede Nossa Paulo 

informam que o Censo IBGE 2010 identificou que no distrito da Brasilândia 

concentram-se 0,21% dos empregos, que totalizam na cidade 3.990.013, o que 

caracteriza a Brasilândia como parte dos distritos com piores indicadores em relação 

a trabalho e renda. Além desse dado, o Observatório, combinando a projeção 

populacional do IBGE, informa que em 2013 a Brasilândia tinha um índice de 424,65 

empregos por 10.000 habitantes, caracterizando-o como o quinto pior distrito em 

relação ao número de empregos disponíveis para a população. Ainda vale destacar 

que dados do Infocidade informam existir na Brasilândia, em 2013, 11.961 empregos 

formais.  

Em relação às faixas de rendimento em salários mínimos, a maioria desses 

empregos (4.149) estão na faixa de remuneração acima de 01 e até 1,5 salários 

mínimos, sendo a segunda faixa de concentração aquela em que os rendimentos 

variam acima de 1,5 até 02 salários mínimos (3.613 empregos) e a terceira faixa, 

com 2.745 empregos, representa remuneração entre 2,01 e 03 salários mínimos. 

Esses empregos estão distribuídos majoritariamente entre a população branca, que 

ocupa 7.419 postos, contra 3.166 ocupados pela população parda e 823 pela 

população preta, muito embora a população de negros (pretos e pardos) represente 

50,6% de todo o território. Também a distribuição desses empregos por sexo não é 

proporcional, evidenciando ao lado do privilégio dos brancos, o privilégio da 

população masculina, que apesar de não ser majoritária, como vimos, ocupa 6.550 

empregos formais.  

                                                                                                                                                                                     
22 Disponível em: 
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/13_domicilios_segundo_faixa_de_renda_2010_10493.pdf 
Acesso em 06/11/2015.   

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/13_domicilios_segundo_faixa_de_renda_2010_10493.pdf
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As intersecções gênero e raça vão se evidenciando, assim, importantes para 

a caracterização do cenário de pobreza e desigualdade presente na região. A 

presença de dados que permitam fazer o recorte racial para qualificar a análise das 

condições de vulnerabilidade do território é escassa. Os observatórios, assim como 

os portais da prefeitura em geral não trabalham indicadores relativos à raça/etnia, 

tampouco fazem recorte de indicadores por raça/etnia, o que nos parece bastante 

preocupante.  

O Censo IBGE 2010 identificou que dos 11.253.503 habitantes do município 

de São Paulo, 6.824.668 (60,6%) se declaram brancos, 736.083 (6,5%) se declaram 

pretos, 246.244 (2,2%) se declaram amarelos, 3.433.218 (30,5%) se declaram 

pardos, 12.977 (0,1%) se declaram indígenas e outros 313 não fazem auto 

declaração de raça/etnia. A distribuição da população por raça/etnia é 

completamente desigual pelo município de São Paulo. Reproduzindo a intersecção 

histórica entre desigualdade econômica e desigualdade racial, é nas regiões 

periféricas onde se concentram os bolsões de pobreza que se concentra também a 

população negra de nosso município.  

A Brasilândia é um dos distritos com maior porcentagem de população negra. 

10,4% da população da Brasilândia é constituída por pretos, uma proporção apenas 

menor que a encontrada na Cidade Tiradentes (12,6%). Ela é, contudo, o distrito 

com maior número de pessoas pretas em toda a cidade de São Paulo. Totalizam 

uma população de 27.529. Ao lado dessa população, somam-se 40,2% de pessoas 

pardas, um contingente populacional de 106.520.  

Essas informações, apesar de muito invisíveis, são disponibilizadas 

justamente pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir do reconhecimento das 

iniquidades em saúde relacionadas à questão racial e das especificidades da 

população negra23. Tais iniquidades se expressam, por exemplo, nos dados relativos 

a pré-natal insuficiente, que em 2011, segundo dado mais atual do Observatório 

Cidadão Rede Nossa São Paulo, foi 18% maior entre mulheres negras. 

As intersecções gênero e raça são também especialmente importantes para o 

mapeamento da questão da violência no território, temática que mobiliza muito as 

                                                           
23 Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/saude_populacao_negra/index.php?p=5859, 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/informacoes_s
ocioambientais/index.php?p=8452 e 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/index.php?p=30417. Acesso em 
07/11/2015.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/saude_populacao_negra/index.php?p=5859
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/informacoes_socioambientais/index.php?p=8452
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/informacoes_socioambientais/index.php?p=8452
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/index.php?p=30417
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equipes de saúde da região, pela sua presença na realidade vivida pela população 

atendida. A Brasilândia está, sem dúvida, entre os distritos com índices mais graves 

em relação à violência. Divide, com outros 22 distritos, os números mais altos de 

mortes da população por homicídio. São, segundo dados do Observatório Cidadão 

da Rede Nossa São Paulo, 2,01 óbitos por homicídio, por 10 mil habitantes no ano 

de 2014. Em faixas menos alarmantes, mas com índices ainda importantes, temos 

no distrito 7,02 internações de crianças de 0 a 14 anos por causas relacionadas a 

possíveis agressões, por 10 mil crianças nessa faixa etária. E 11,52 internações de 

mulheres de 20 a 59 anos por causas relacionadas a possíveis agressões, por 10 

mil mulheres nessa faixa etária (2013). Considera-se, nesse mapeamento, os efeitos 

da subnotificação de casos de violência, aliás, observado de forma significativa no 

cotidiano de serviços da rede de saúde, o que, assim como em muitos outros 

territórios, é ainda um desafio para que se possa ter o mapeamento mais efetivos da 

violência, subsidiando políticas públicas para o seu enfrentamento.   

Contudo, dos dados acerca da questão da violência, um merece nossa 

especial atenção: os índices de homicídio juvenil. Merece nossa especial atenção, 

sobretudo, quando consideramos a significativa população negra da região. E esses 

fatores se cruzam e nos sinalizam a necessidade de alerta na medida em que o 

mapa da violência no Brasil apresenta uma importante mudança no padrão da 

violência, sobretudo da violência por homicídios.  

Se no período de 2001 a 2011 os índices gerais de homicídio estagnaram ou 

mudaram pouco, isso não deixou de significar uma grave transformação. A violência 

homicida progressivamente se concentra na população negra, especialmente nos 

jovens negros. Assim, se entre brancos o número de vítimas diminui 53,4% entre 

2001 e 2011, entre os negros ele aumentou 67,7% no mesmo período, indicando 

transformação na estruturação interna da violência, que se caracteriza por uma 

seletividade social das vítimas de homicídio.  

Se em 2001 morreram no Brasil por homicídio proporcionalmente 69,4% mais 

negros que brancos, em 2011 temos um cenário em que morrem proporcionalmente 

por homicídio 136,8% mais negros do que brancos. Extermínio da população negra, 

que se combina com o extermínio da população jovem de nosso país: os homicídios 

representam a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos, atingindo 

especialmente jovens negros. Em 2011, 52,63% dos mortos por homicídio no Brasil 

eram jovens; deles, 71,44% eram negros e 93,03% do sexo masculino.  
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O fato da maior concentração de mortes por homicídio situar-se entre jovens 

negros não significa, contudo, que sobre essa realidade não incide a reprodução da 

violência de gênero presente em nossa sociedade. O aumento de homicídios de 

mulheres na década de 2001 a 2011 foi de 17,2%, o dobro do crescimento do 

número de assassinatos masculinos no período, que foi de 8,1%. Sobre elas incide 

também importantes índices de violência, que, predominantemente sob a forma de 

violência doméstica, não resultam em altos índices de homicídios contra mulheres, 

mas em altíssimos índices de violência contra mulheres, muitas vezes silenciada 

(WAISELFISZ, 2014). 

Na Brasilândia, cuja população é majoritariamente constituída por negros, 

jovens/adultos e mulheres, essa questão merece ser olhada cuidadosamente como 

pano de fundo das demandas de saúde mental e dos itinerários percorridos por sua 

população, repletos de marcas próprias das condições desse território.  

O número de mortes por homicídio na faixa etária dos 15 aos 29 anos foi de 

7,77 por dez mil habitantes em 2014, localizando esse distrito no conjunto daqueles 

com os índices mais altos de homicídio juvenil. Essa realidade foi destacada na 

apropriação do território pelo percurso do PET-Saúde: 

 

Segundo o mapeamento do território realizado nos anos de 2012 e 
2013 pelo Programa Jovens Urbanos, a região da Brasilândia foi 
avaliada e caracterizada como um local com alto índice de 
vulnerabilidade juvenil, que possui altas taxas de mortalidade entre 
jovens e altos índices de adolescentes que engravidam entre 14 e 17 
anos. Identificam-se também a escassez de equipamentos de cultura 
e lazer na região, e a presença de ONGs e igrejas que realizam 
trabalhos assistenciais e ações nos mais diversos segmentos 
(RELATÓRIO CASO ANDREIA).24   

 

Ainda considerando dados encontrados no Observatório Cidadão da Rede 

Nossa São Paulo, destacamos o percentual de nascidos vivos cujas mães possuíam 

19 anos ou menos no ano de 2014. A importância do índice considera que a 

maternidade precoce pode estar associada a riscos para o recém-nascido e ainda 

reflete níveis de saúde, fatores socioeconômicos e culturais que intervêm na 

ocorrência da gravidez. Com 18,09% de casos nessa condição, a Brasilândia é o 

sexto distrito com taxa mais alta de nascidos vivos com mães de 19 anos ou menos.  

                                                           
24 Relatório não publicado, disponível dentre os documentos do PET-Saúde arquivados pelo Comitê 
Gestor do Pró-Saúde: São Paulo, 2014. 
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Diante dessa realidade, urge uma presença forte do Estado, atuando pela 

garantia de direitos sociais básicos, capazes de oferecer condições para a criação 

de novas possibilidades de futuro para essa juventude, assim como para a 

população que nasce, que cuida dessa juventude e que envelhece nesse território. 

Ao invés disso, o que os dados nos revelam é exatamente que essa realidade reflete 

a ausência ou a fragilidade desse papel que reivindicamos ao Estado, diante da 

desigualdade estrutural que resulta de uma sociedade dividida em classes.  

A ação do Estado no território evidencia todas as contradições da sociedade 

capitalista, acirradas pelo contexto neoliberal em que vivemos. Ali encontramos um 

Estado restrito do ponto de vista de suas atribuições relativas a ofertas de serviços 

ligados a direitos sociais, ao mesmo tempo em que ele está presente por meio do 

modelo pelo qual algumas políticas sociais são implementadas, exercendo 

claramente seu papel avaliador e regulador das políticas desenvolvidas via mercado 

(GONÇALVES, 2010). Disso se desdobram muitas precariedades em relação aos 

serviços de garantia de direitos do território, portanto, muitos desafios para as 

políticas sociais que ali se inscrevem, dentre elas a política de saúde e saúde 

mental.  

Por exemplo, do ponto de vista das políticas educacionais, identificamos um 

elevado índice de estudantes que abandonam o ensino fundamental, sendo a 

Brasilândia o sexto distrito com maior índice de abandono desse nível de ensino. 

Identificamos também uma significativa defasagem em relação à idade ideal para as 

séries do ensino fundamental, estando em 2011, 9,33% dos alunos com dois anos 

ou mais de defasagem em relação à série ideal, igualmente o sexto maior índice em 

todo o município. Também é grave a porcentagem de alunos reprovados no sistema 

educacional: com 5,95% de reprovados em 2011, a Brasilândia está na faixa de 

distritos com taxa mais alta de reprovação no ensino fundamental.  

Do ponto de vista do Ensino Médio, a realidade parece ser pior, na medida 

em que o número de alunos no Ensino Médio corresponde a 25% do total de alunos 

no ensino fundamental. Além disso, em 2011, 8,27% dos estudantes abandonaram o 

ensino médio, 30,36% apresentavam defasagem de dois anos ou mais em relação à 

idade ideal do ensino médio e 19,62% foram reprovados no ensino médio, estando a 

Brasilândia entre os distritos de piores índices em relação ao ensino médio. Como 

resultado desse balanço, disponível no Observatório Cidadão da Rede Nossa Paulo, 
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encontramos no Infocidade a Brasilândia dentre os distritos com maior porcentagem 

de população acima de 15 anos analfabeta (4,5%).  

Por sua vez, em termos de rede de educação, identificamos que o número de 

estabelecimentos públicos de ensino na região diminui conforme aumenta o grau de 

escolaridade, sendo bastante reduzido os estabelecimentos de ensino médio e não 

havendo conhecimento acerca de estabelecimentos de ensino superior. Assim, o 

percentual de população com ensino médio é muito baixo e ainda mais baixo o 

percentual de população com ensino superior completo. A população, na sua quase 

totalidade, depende das instituições públicas de ensino em todos os níveis, as quais 

são praticamente as únicas existentes na região e que concentram as matrículas 

dos alunos. Por exemplo, no ano de 2011 cerca de metade das crianças entre 0 e 3 

anos estavam matriculadas em creches municipais, assim como as crianças entre 4 

e 6 anos estavam em proporção próxima matriculadas nas Escolas Municipais de 

Educação Infantil. Do ponto de vista do atendimento para demandas a essas 

unidades, no ano de 2014, 66,25% das demandas para matrículas nas creches e 

99,78% das demandas para matrícula na educação infantil foram atendidas.  

Esse cenário educacional é agravado por uma ausência de políticas de 

acesso à cultura na região.  O levantamento realizado pelo Observatório da Rede 

Nossa São Paulo apontou a inexistência de acervos de livros infanto-juvenis e 

adultos, centros culturais, casa ou espaço de cultura, cinema, museus e galeria de 

artes, teatro, salas de show e concerto, sejam públicos ou particulares. Foram 

mapeados 2 telecentros, uma unidade esportiva pública e 6 equipamentos 

esportivos (elemento específico para prática de esportes) públicos na região, 

representando um investimento quase inexistente de políticas públicas relacionadas 

a esporte, lazer e inclusão digital, que se repete em muitas regiões do município.  

Os dados do Infocidade, de modo geral, confirmam as informações sobre a 

ausência de serviços de promoção e acesso à cultura na Brasilândia, com destaque 

apenas para a identificação de uma biblioteca municipal e algumas salas pontuais 

de teatro e cinema nos Centros Educacionais Unificados (CEUs).  

Além disso, sabemos da existência da Casa de Cultura e da Fábrica de 

Cultura da Brasilândia, iniciativas que resultam da mobilização da população e que, 

ao lado de outras, sobretudo no campo da assistência social, refletem originalmente 

um trabalho de associações e grupos locais que passam a ser incorporados pelo 

poder público, recebendo algumas formas de incentivo e financiamento.   
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 Isso traduz uma importante característica do território. Território quente, 

chamado carinhosamente de Brasa por sua população, que se mobiliza, que carrega 

história de luta, que cobra do Estado garantia de direitos, mas que se organiza ela 

própria para responder a muitas de suas necessidades, o que impõe também 

importantes desafios no encontro entre os agentes dos serviços públicos estatais e 

essa população.  

São muitas as iniciativas de atividades culturais, de trabalho e lazer 

produzidas por atores estratégicos, lideranças dos bairros, por coletivos, 

associações. Embora o fluxo (festa funk que acontece em algumas ruas do distrito) 

seja muitas vezes reconhecido pelos agentes do território e por muitas famílias como 

a única opção de lazer, é possível identificar iniciativas diversas e valiosas da 

população que respondem a essa urgência.  

Recentemente, o lançamento do guia Na Brasa Tem25 permitiu reunir e 

divulgar um conjunto de atividades na área de cultura, esporte e ação comunitária da 

região desenvolvido por coletivos juvenis, dentre as quais cursos profissionalizantes, 

treinos de futebol, hortas comunitárias, produção musical, rodas de capoeiras, 

dentre outras. Mapear os recursos do território, que em muito extrapolam aqueles 

oferecidos pelo poder público, tem sido um desafio, uma constante e tem produzido 

resultados que permanecem ainda muito distantes do conhecimento e das práticas 

cotidianas dos serviços de saúde da região. 

A realidade do território nos indaga sobre outro dado fundamental em relação 

à presença de políticas públicas de garantia de direitos: a rede de assistência social 

da região. Em relação a isso, destaca-se que todo o território da Brasilândia conta 

com três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), havendo apenas um 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para todo o 

território da FÓ/Brasilândia, o qual se localiza no distrito da Freguesia do Ó.   

Se considerarmos que a Política Nacional de Assistência Social preconiza 

para municípios do porte de São Paulo a existência de um CRAS para referenciar 

cada 5.000 famílias, estimamos que deveria haver no território pelo menos treze 

CRAS como parte da rede de proteção social básica em assistência social26. 

                                                           
25 www.nabrasatem.org Acesso em 07/11/2015. 
26 Trata-se de uma estimativa, que considerou a população total da Brasilândia e a média de 
moradores por domicílio, conforme informações disponibilizadas no início desse capítulo. 

http://www.nabrasatem.org/
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Diante desse quadro geral, resta então caracterizar as principais demandas e 

necessidades em saúde observadas nessa população, assim como tecer algumas 

considerações sobre a rede disponibilizada no território. Primeiramente, cabe 

destacar que, segundo publicação mais recente do Índice de Necessidades em 

Saúde (INS) pela prefeitura de São Paulo (SÃO PAULO, 2010), a Brasilândia está 

entre os distritos com INS mais alto, ocupando o sexto lugar dentre todos os distritos 

do município.  

O INS, desenvolvido para permitir o reconhecimento de áreas a serem 

priorizadas para a oferta de serviços em saúde, identifica necessidades a partir de 

condições demográficas, epidemiológicas e sociais da população, de modo a 

favorecer a regulação de oferta de serviços e investimentos em saúde. O 

mapeamento dessas necessidades pelo município reproduz, de modo geral, os 

mapeamentos relativos aos índices de pobreza, desigualdade, vulnerabilidade, nas 

quais as condições se agravam na medida da expansão da região central para a 

periferia. 

Em pesquisa ao Observatório Cidadão da Rede Nossa São Paulo, 

encontramos alguns índices importantes para avaliarmos o território no que diz 

respeito às condições de saúde da população. Sem dúvida, elas devem ser lidas à 

luz de todas as condições aqui já descritas, que compõem o cenário maior do 

território e constituem-se como determinantes do processo saúde-doença, e ao 

mesmo tempo levando em conta a presença da rede de saúde na região, sem 

dúvida a política pública mais forte e mais presente, como veremos adiante.  

A Brasilândia está dentre os distritos com índices mais altos em relação a 

baixo peso ao nascer (10,7% das crianças nascidas vivas com peso inferior a 2,5kg), 

pré-natal insuficiente (27,2% dos nascidos vivos) e mortalidade por causas externas 

(69,18 para cada 100 mil habitantes). Esse índice, claramente relacionado à questão 

da violência e a outros fatores de vulnerabilidade, deve ser analisado em conjunto 

com as demais mortalidades do território, que é classificado dentre aqueles com 

índices mais baixos de mortalidade por doenças do aparelho respiratório e por 

neoplasias, e está na segunda faixa mais baixa dentre os distritos de São Paulo em 

relação à mortalidade por doenças do aparelho circulatório.  

Ainda em relação aos dados de mortalidade, as condições precárias do 

território se refletem nos índices de mortalidade infantil (11,73 óbitos de crianças 

com menos de 01 ano de idade em cada mil) e de mortalidade por causas mal 
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definidas (2,24% dos óbitos), índices que classificam a Brasilândia na segunda pior 

faixa em relação ao conjunto de distritos do município.  

Também nessa faixa ela é classificada em relação ao número de pessoas 

infectadas por dengue. Em relação à mortalidade materna, a Brasilândia apresenta o 

índice de 5,97 óbitos femininos por causas maternas, por 10 mil nascidos vivos, 

dividindo com muitos outros distritos a faixa mais baixa, representando, do total de 

índices investigado, a melhor classificação, o que reflete uma tendência geral do 

município. 

A rede de saúde do território da Brasilândia é constituída basicamente por 

UBSs. Considerando como referência de cobertura uma UBS com ESF para cada 

dez mil habitantes, o índice de cobertura do território é 0,45, o que quer dizer que 

encontramos, em 2013, uma Unidade para cada 22.300 habitantes. Apesar disso, 

esse índice representa a classificação do distrito na segunda melhor faixa do 

município, o que sem dúvida denuncia como em São Paulo a implementação do 

SUS ainda é incompleta e bastante precária.  

Se considerarmos o princípio da universalidade e da equidade, é lastimável 

observar que a distribuição dos recursos do SUS reflete e reproduz a desigualdade 

social do município de São Paulo, concentrando nas áreas centrais os recursos 

hospitalares e de alta complexidade, como pode ser observado no mapa a seguir. 
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Figura 5: Mapa de distribuição de hospitais e leitos no município de São Paulo27 

                                                           
27 Disponível em: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/10_hospitais_e_leitos_2014_10644.pdf. 
Acesso em 08/11/2015.   

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/10_hospitais_e_leitos_2014_10644.pdf
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 O distrito da Brasilândia não conta com hospitais e leitos hospitalares, usando 

como referência e retaguarda principalmente o Hospital Geral de Vila Penteado (o 

único hospital da região adstrita à Supervisão Técnica de Saúde FÓ/Brasilândia), 

além do Hospital e Maternidade Municipal Vila Nova Cachoeirinha e do Hospital 

Estadual Vila Nova Cachoeirinha.  

Por sua vez, identificamos como fundamental o reconhecimento da 

necessidade da forte presença da Atenção Básica nesse território, dadas as 

condições nele configuradas e as competências da Atenção Básica em relação à 

coordenação das ações em saúde e às intervenções estratégicas de promoção e 

prevenção, o que se expressa na cobertura de UBS encontrada na Brasilândia.  

Ao mesmo tempo, do ponto de vista dos avanços necessários à 

universalidade do SUS, é chocante a frágil presença dessas Unidades nos distritos 

mais centrais, aqueles onde se concentra o poder econômico da nossa cidade, nos 

quais a coordenação das ações em saúde, sem dúvida, não passa pelo SUS e nos 

quais opera, desse modo, o predomínio da presença dos serviços privados na 

prestação da atenção à saúde da população, como parte dos mecanismos para o 

favorecimento econômico desse setor. 
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Figura 6: Mapa de distribuição das Unidades Básicas de Saúde no município de São Paulo 28 

                                                           
28 Disponível em: 
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/10_unidade_basica_de_saude___ubs_2014_10360.pdf. 
Acesso em: 08/11/2015. 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/10_unidade_basica_de_saude___ubs_2014_10360.pdf
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  Para além das UBS e dos Serviços Hospitalares, compõem a rede de saúde 

da FÓ/Brasilândia, segundo a relação de estabelecimentos/serviços de saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo29, quatro serviços de Assistência 

Médica Ambulatorial (AMA), estando três deles localizados na Brasilândia; um 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME), localizado na Freguesia do Ó e uma 

Rede Hora Certa (ambulatório com ampliação de especialidades atendidas) na 

própria Brasilândia; como parte da rede de saúde mental, um CAPS AD III 

(Brasilândia), ao qual estão ligadas duas Unidades de Acolhimento, um CAPS II 

(Brasilândia), ao qual está ligado um SRT, um CAPS i (Freguesia do Ó) e um 

CECCO (Freguesia do Ó); um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 

localizado na Brasilândia; um Centro de Referência DST/AIDS, um Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador, um Laboratório Municipal e um Pronto-

Socorro Municipal, todos localizados na Freguesia do Ó; e quatro Núcleos 

Integrados de Reabilitação (NIR), sendo um deles localizado na própria Brasilândia.  

É, sem dúvida, com suas fragilidades de cobertura, a rede pública mais ampla 

e mais organizada da região. Carrega, no entanto, todas as precariedades de ser 

uma rede relativamente recente, que sofreu, como todo o SUS no município de São 

Paulo, os efeitos nefastos da história da gestão municipal. Essa história tem como 

marca emblemática a implantação do Plano de Atendimento à Saúde (PAS) durante 

as gestões 1993-1996 e 1997-2000, logo após o processo de consolidação e 

ampliação de uma rede de saúde pública em São Paulo iniciado pela gestão 1989-

1992, provocando seu absoluto desmonte e retardando em oito anos a implantação 

do SUS no município. O PAS delegava ao setor privado o gerenciamento da saúde 

através de cooperativas e deixou para trás o compromisso público com a 

descentralização do SUS e, sobretudo, com a responsabilidade em relação à 

Atenção Básica.  

Nesse contexto, as primeiras experiências de implantação do Programa 

Saúde da Família (PSF) em São Paulo foram provocadas pela articulação entre o 

Ministério da Saúde e o governo estadual de São Paulo, que por meio de um 

convênio entre Secretaria Estadual de Saúde e instituições filantrópicas 

implantaram, em 1996, o Projeto Qualidade Integral à Saúde (Qualis), que em sua 

                                                           
29 Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/organizacao/Unid_Munic_S
aude_Subp.pdf. Acesso em 08/11/2015.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/organizacao/Unid_Munic_Saude_Subp.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/organizacao/Unid_Munic_Saude_Subp.pdf
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segunda etapa (PSF Qualis II), iniciada em 1998, teve justamente a zona norte do 

município como uma das regiões escolhidas para expandir o programa 

(CAPISTRANO FILHO, 1999).  

É somente na gestão 2001-2004 que o SUS é resgatado como política pública 

no município. Os trabalhadores regressam das outras secretarias para retomarem 

suas funções e a região norte, ao lado de muitas outras, se articula para garantir a 

assistência do território nas demandas em saúde. Nessa gestão são implantadas as 

primeiras Equipes de Saúde da Família, efetiva-se a municipalização dos serviços 

de saúde do Estado, dentre eles, na região da FÓ/Brasilândia, o CAPS (que era um 

ambulatório de saúde mental) e as equipes do PSF Qualis; organizam-se as 

subprefeituras e se inicia as primeiras parcerias para a implantação de serviços de 

saúde, que caracterizam um novo modelo de gestão e respondem à ampliação da 

assistência à saúde no município.  

Essas parcerias permanecerão, ganhando contornos específicos por meio 

dos diferentes contratos estabelecidos, nas gestões seguintes, que loteiam serviços 

e posteriormente territórios em contratos com OSS para fazer a gestão do SUS. 

Estão presentes na rede de saúde do território FÓ/Brasilândia desde a gestão 2001-

2004. De todo modo, é assim que se inicia uma ampliação da rede SUS no 

município e nesse território. 

Do ponto de vista da atenção à saúde mental, os efeitos dessa interrupção e 

desse retrocesso em relação à implantação do SUS foram também muito graves. O 

processo de Reforma Psiquiátrica ficou basicamente paralisado no município 

durante a gestão do PAS, quando houve uma importante queda no número de 

serviços de saúde mental, no número de profissionais de saúde atuando nas ações 

de saúde mental e, portanto, no atendimento à população (LOPES, 2003).  

Na região da Brasilândia, a implantação do PSF Qualis II contemplou um 

Programa de Saúde Mental com foco no aprendizado e capacitação em serviço, o 

qual foi iniciado em maio de 1998 (LANCETTI, 2001). A partir dos processos de 

municipalização operados pela gestão 2001-2004, foram iniciadas, juntamente com 

a expansão das Unidades Básicas e das equipes de PSF, outras experiências em 

saúde mental na Atenção Básica.  

Anos mais tarde, a partir de uma ação do Ministério Público exigindo a 

ampliação da rede substitutiva de saúde mental no município de São Paulo, foram 

abertos novos serviços na região: o CAPS i, em 2009, e o CAPS AD, em 2011, que 
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posteriormente passou a funcionar como CAPS AD III. Também foram inaugurados 

o SRT e as Unidades de Acolhimento. Ao lado disso, outro marco importante foi a 

implantação das equipes de NASF na Atenção Básica do território, que se iniciou em 

2008. 

Devemos considerar, portanto, que temos uma rede de saúde e de saúde 

mental muito recente na região, que se inaugura ao mesmo tempo em que se 

reestrutura, sem deixar de estar submetida a condições ainda precárias em termos 

dos mecanismos de gestão do SUS que se seguiram desde 2001. Tais mecanismos 

estiveram fortemente marcados pelos modelos de gestão por parceria, com os quais 

a rede deixa de ser constituída por servidores públicos, passando por muitas 

mudanças de equipes.  

Além disso, essas equipes devem desenvolver ações e programas 

atravessados pelo cumprimento de metas, submetidos a mecanismos polêmicos de 

financiamento, dentre outras condições próprias da tendência neoliberal cravada nos 

mecanismos de gestão desse município. Esse modelo de gestão, no qual os 

serviços e territórios são gerenciados por OSS, termina por configurar, conforme 

discutimos no segundo capítulo, importantes entraves para o efetivo avanço do SUS.  

Entendemos que a visita a esse cenário é absolutamente necessária para 

todas as análises que faremos, a partir das singularidades observadas em cada 

caso, em cada PTS, em cada experiência de trabalho em rede. As potências e 

fragilidades em relação à possibilidade da rede de saúde mental favorecer uma 

transformação nas relações dos usuários com sua cidade, fortalecendo seu sentido 

antimanicomial, devem ser lidas a partir desse pano de fundo, reconhecendo o 

atravessamento desse universo maior nas experiências cotidianas de Reforma 

Psiquiátrica. Se ela não se dá de forma hegemônica em todos os territórios, esse 

concentra, sem dúvida, dois dos maiores desafios que, ao nosso modo de ver, se 

impõem hoje à nossa política de saúde mental: a condição de pobreza e miséria, 

que limita as possibilidades de que dispomos para atuar a serviço do enriquecimento 

das vidas com as quais nos encontramos quando lidamos com casos graves de 

saúde mental; e os reflexos da implantação absolutamente fragmentada e 

incompleta das políticas de garantia de direitos nas redes do SUS e em outras 

políticas sociais com as quais deveriam, como parte da Reforma Psiquiátrica, 

estarem sendo tecidas redes intersetoriais. Num certo sentido, um mesmo 
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fenômeno, tão bem expresso nas condições desse território que aqui detalhamos, e 

que pode ser tomado a partir desses dois pontos de vista.  

Seguimos mergulhando nesse campo da pesquisa, agora para adentrar as 

portas da Unidade cujo microterritório localiza as histórias de vida com as quais 

trabalharemos, assim como a articulação da rede de saúde mental em torno dela. E 

se as condições se agravam na medida em que avançamos gradativamente para as 

periferias da cidade, é nessa direção que caminharemos. Sim, esse microterritório 

localiza-se no extremo norte da Brasilândia, portanto, do município de São Paulo. 

Considerando que a diversidade de condições de vida não está delimitada apenas 

pela subdivisão dos distritos Freguesia do Ó e Brasilândia, mas permanecem dentro 

dos seus bairros, por situar-se no extremo norte as características desse 

microterritório carregam, em geral, os piores índices que compõem, como média, 

aqueles que aqui apresentamos.  

 

4.2. Conhecendo a UBS e os dispositivos de apoio matricial30 

 Uma UBS mista, que atende parte da população pelo modelo tradicional, e 

outra parte pela ESF, localizada no extremo norte da cidade de São Paulo, cujo 

território abrange 06 bairros, sendo que alguns deles fazem divisa com a Serra da 

Cantareira. Área marcada por ocupações irregulares e desordenadas que seguem 

ocorrendo e que, ao lado dos conjuntos habitacionais presentes no microterritório, 

resultam em um contingente populacional bastante alto.  

Há muitas pessoas em condição de moradia precária, havendo na região 12 

favelas. Em geral, as casas são de alvenaria e assobradadas, na maior parte com 

condições de urbanização e saneamento precários, que se refletem nas escadarias 

e nos esgotos abertos. A ocupação avança de forma desordenada para a Serra da 

Cantareira, com áreas de invasão em condições muito insalubres, nas quais se 

observa a formação de lixão, muitos barracos e a presença de animais da fauna 

urbana oportunistas, como ratos e urubus. Nessas áreas, vivem muitas gestantes e 

crianças e nelas se concentram pessoas ligadas a questões e conflitos relacionados 

ao tráfico de drogas e à criminalidade.   

 

                                                           
30 As informações que subsidiam esse texto foram extraídas de relatórios gerenciais da Unidade e de 
relatórios do PET-Saúde, especialmente o relatório GT1 – UBS (2013). 
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Apesar dessa forma de ocupação, a região ainda guarda uma extensa área 

verde. Ela é em geral acidentada, com morros, ladeiras íngremes e escadões. Nos 

bairros onde não há cobertura pela ESF a dificuldade de acesso é crítica: regiões 

distantes e de terreno muito acidentado, das quais emana solicitação de VDs para 

pessoas restritas ao lar, que não podem ser atendidas pela Unidade, causando 

preocupação entre os trabalhadores e prejuízo à qualidade e regularidade na 

atenção às necessidades dessas famílias.  

 Também a distância em relação ao centro da cidade é outro desafio cotidiano 

para as pessoas que residem no local. Com poucos postos e oportunidades de 

trabalho no território, a região conta basicamente com pequenos comércios. Muitos 

moradores deslocam-se diariamente em direção ao centro da cidade, sendo que as 

linhas de ônibus são muito restritas, ausentes em alguns locais e não favorecem a 

circulação nos contornos da Freguesia do Ó e Brasilândia, dificultando para as 

pessoas que moram em regiões mais periféricas o acesso a outros serviços de 

referência presentes nesses distritos. Algumas parcelas da população são atendidas 

por Programas Especiais do Governo, como Bolsa Família e Mãe Paulistana. 

Com uma forte presença de migrantes, sobretudo oriundos da região norte e 

nordeste do país, a população é majoritariamente adulta (20 a 59 anos) e marcada 

por condições precárias de vida. Em geral, a escolaridade da população está entre 

ensino fundamental e ensino médio incompletos e as taxas de analfabetismo 

reproduzem o patamar do distrito. Em sua área adstrita, três Escolas Municipais de 

Educação Infantil, duas creches, duas Escolas Estaduais e um Centro de Juventude.  

Questão muito importante é a falta de serviços públicos de lazer, cultura e 

profissionalização. Ressoando uma marca do território, muitos dos investimentos e 

recursos públicos disponíveis refletem conquistas da população a partir de sua 

organização coletiva e de suas reivindicações, como é o caso de um parque 

inaugurado há poucos anos na região, que se configurou como espaço de lazer e 

convivência, e da própria UBS, conforme veremos adiante. 

A Unidade, no momento da pesquisa, possuía em sua área de abrangência 

70.000 habitantes, sendo que aproximadamente 90% dessa população depende 

apenas do SUS para os cuidados em saúde.  Como uma Unidade mista, parte do 

território é atendida pela ESF, na qual estavam cadastrados no momento da 

pesquisa 17.000 habitantes, o que quer dizer, 25% da população, que reside em um 
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dos bairros do microterritório. Todo o restante da população é atendido pelo modelo 

tradicional.  

A gestão da Unidade é feita por parceria entre uma OSS e a Prefeitura do 

Município, sendo que os profissionais da ESF são contratados pela OSS e os 

trabalhadores que atuam no atendimento à população pelo modelo tradicional são 

servidores públicos concursados via administração direta. Esse duplo modelo 

coloca, por si só, uma série de desafios. Primeiramente, porque no microterritório 

operam duas perspectivas distintas de assistência em saúde, uma claramente 

focada na saúde da família e nas condições do território, favorecendo a integralidade 

do cuidado e fortalecendo ações de promoção e prevenção em saúde; outra, mais 

limitada quanto a essa possibilidade, atendendo um território muito populoso a partir 

de demandas em relação, sobretudo, a doenças já instaladas, dificultando as 

possibilidades de continuidade e de coordenação do cuidado integral à saúde da 

população.  

Além do duplo modelo de atenção em saúde, o duplo modelo de contratação 

dos trabalhadores dentro da mesma Unidade impõe muitos desafios em relação às 

equipes, que estão submetidas não apenas a contratos e condições de trabalho 

distintas, mas que compõem coletivos e estratégias muito distintas no cotidiano de 

trabalho. 

No momento da pesquisa, a UBS Tradicional contava em seu quadro com 03 

médicos clínicos, 03 médicos ginecologistas, 03 enfermeiros, 01 médico pediatra, 03 

dentistas, 02 auxiliares de serviço bucal, 01 educador de saúde pública, 11 

auxiliares de enfermagem, 05 assistentes de gestão de políticas públicas, 03 

agentes de apoio, 01 oficial administrativo, 01 assistente social.  

Por sua vez, a ESF contava com 01 gerente, 05 médicos generalistas, 05 

enfermeiros, 10 auxiliares de enfermagem, 30 agentes comunitários, 07 auxiliares 

técnicos administrativos, 01 dentista, 01 assistente em saúde bucal, 01 técnico em 

saúde bucal, 02 técnicos de farmácia, 01 farmacêutico, 01 agente de promoção 

ambiental.  

A equipe de NASF é gerenciada por um outro profissional da OSS e apoia, 

além dessas 05 equipes de ESF, equipes de outras Unidades do território. Ela era, 

no momento da pesquisa, composta por 01 psicólogo, 02 terapeutas ocupacionais, 

01 fonoaudióloga, 01 assistente social, 01 homeopata, 01 pediatra. Atuavam ainda, 

como terceirizados: 04 funcionários para limpeza, 01 guarda diurno para segurança, 
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além do serviço eletrônico de segurança noturna. Com esses recursos, a Unidade 

funciona de segunda à sexta-feira, das 7 às 20hs. 

Duas observações são importantes acerca dessa composição do quadro de 

recursos humanos. Primeiramente, é relevante observar que, embora não 

possuímos parâmetro de cobertura instituído para todos os profissionais da saúde, 

se tomarmos a referência preconizada pelo Ministério da Saúde em relação à 

categoria médica, que prevê um médico para cada 1000 habitantes, identificamos 

que estamos significativamente aquém dessa cobertura. Na ESF temos, em média, 

um médico para cada 3.500 habitantes e na UBS tradicional um médico para cada 

7.500 habitantes. Perspectiva importante, que se impõe à capacidade desses 

profissionais garantirem as diretrizes preconizadas pela Política Nacional de Atenção 

Básica.  

A segunda observação aponta para um agravamento em relação a esse 

cenário. No cotidiano do serviço comumente encontramos equipes incompletas, 

sobretudo em relação à composição de médicos e enfermeiros, o que coincide com 

outras observações e pesquisas realizadas na Unidade (BEI, 2012). Assim, esse 

quadro aponta, de imediato, para uma precariedade imposta pela gestão pública 

para que possa o SUS garantir no cotidiano os princípios preconizados por suas 

políticas, dentre elas a política de saúde mental.  

Dentre as demandas de saúde, destaca-se a prevalência de hipertensão e 

diabetes nessa população, que guarda como primeira causa de morte doenças 

vasculares, seguida pelas mortes por causas externas, importante expressão da 

vulnerabilidade do território. Também se apresenta como questão importante a 

gestação de mulheres com menos de 19 anos.  

Nessa realidade complexa e com uma cobertura muito superior às referências 

estabelecidas, a Unidade se organiza para realizar uma gestão que atenda às 

principais demandas de saúde de seu território. Destacam-se os grupos de 

hipertensos e diabéticos realizados semanalmente por cada equipe da ESF, assim 

como grupos de planejamento familiar e gestantes. Além desses, no momento da 

pesquisa a Unidade desenvolvia grupo direcionado para crianças e adolescentes 

com foco em educação ambiental e outros grupos especialmente direcionados à 

promoção de saúde e saúde mental da população: caminhada, artesanato, 

convivência para idosos, Lian Cong, brincadeiras de rua e terapia comunitária, esses 

dois últimos oferecidos e coordenados pela equipe de NASF. 
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Uma Unidade que carrega na sua história marcas importantes desse território 

e da implantação do SUS do município: nasce, em 1982, da reivindicação e da 

organização da sua população, reconhecida, portanto como seu patrimônio; 

posteriormente, é murada a partir da invasão de moradias em seu entorno disparada 

pelo incêndio de uma favela em São Paulo, enfrenta a resistência da população em 

relação à instalação do muro e vive os seus efeitos em termos da divisão entre os 

usuários e o serviço estatal de saúde; homenageia com seu nome uma vítima da 

violência do território; tem sua equipe esvaziada durante as gestões do PAS e se 

reestrutura a partir de 2001, quando o município retoma seu alinhamento às 

diretrizes do SUS. Compôs, ao lado de poucas UBS da região, o modelo misto a 

partir da municipalização, tendo duas equipes da ESF instaladas em 2002, outras 

duas em 2005 e uma última em 2008.  

Em relação à trajetória de cuidado em saúde mental, é importante demarcar 

que a Unidade na sua formação inicial de equipe, contava com quadro de psicólogo 

e psiquiatra e, posteriormente, retoma a questão do cuidado em saúde mental a 

partir de 1998, momento em que algumas UBS da zona norte passaram a receber 

duplas de matriciadores em saúde mental pelo Projeto Qualis, o que, ao lado das 

grandes demandas de saúde mental na região, instalava essa como uma importante 

questão na rede do território. Nele, passavam a existir vários modelos de atenção 

em saúde mental:  

 

UBS Tradicional com e sem profissionais nesta área, PSF com equipe 
de Saúde Mental e PSF sem equipe de Saúde Mental, Ambulatórios 
de Especialidades e CAPS Adulto (RELATÓRIO GT1 – UBS).  

  

Assim, a mobilização em torno das questões relativas ao cuidado em saúde 

mental tem trajetória histórica na região, com a qual o Pró-PET-Saúde vem compor. 

Um marco importante dessa trajetória é a instalação do Fórum de Saúde Mental da 

FÓ/Brasilândia, criado em 2001 pelos próprios trabalhadores do território. Passando 

no ano de 2002 a funcionar de forma volante, de modo a percorrer diversos serviços 

da região nos quais se realizavam seus encontros, por meio dele os trabalhadores 

mantiveram um espaço coletivo de discussão e problematização da questão da 

assistência em saúde mental pela rede na região.  
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A partir da articulação do Fórum de Saúde Mental, há um processo 
reflexivo quanto ao papel dos CAPS e organização dos serviços de 
saúde para apoiar a transição do modelo de atenção em Saúde 
Mental (de ambulatório de Saúde Mental para CAPS) e pactuar o 
cuidado com a Atenção Básica (ALMEIDA, 2015, p. 40). 

 

Um dos desdobramentos desse Fórum foi a ampliação das duplas de 

matriciadores para as Unidades que não possuíam equipe de saúde mental, 

incorporando a participação do CAPS e dos ambulatórios de especialidades nessa 

função, juntamente com a equipe do Projeto Qualis. Assim, a partir de 2004, a UBS 

passa a receber uma dupla de matriciadores em saúde mental, que envolvia um 

psiquiatra do Projeto Qualis e uma assistente social de um ambulatório.  

Com isso, algumas conquistas são acumuladas. Primeiramente, parte da 

equipe, em especial os ACS, começam a se apropriar da discussão e construir 

propostas de atenção em relação às demandas de saúde mental. Acolhimento em 

saúde mental, assim como grupos de saúde mental são criados na Unidade, com 

participação de médicos e enfermeiras componentes de seu quadro e com o apoio 

de psiquiatra e psicólogos de outros serviços da região.  

Os efeitos da experiência desses grupos são ainda sentidos na perspectiva 

de trabalho dos médicos que estiveram à sua frente e que seguem na Unidade: a 

clareza da necessidade de compartilhar as questões do cuidado; a clareza da 

complexidade envolvida nos casos de saúde mental, que passam a ser 

reconhecidos por esses profissionais não mais a partir da referência à doença, mas 

sim à sua história de vida, à relação com seu território e ao sofrimento expresso em 

sua experiência; ainda, a clareza em relação a importância do usuário participar da 

própria construção de seu PTS. A experiência dos grupos, contudo, foi interrompida 

em 2007, pois com a saída de dois médicos da família não houve profissionais que 

assumissem essa atividade.  

A partir do final do ano de 2008 e início de 2009 começam a ser 

implementadas as equipes de NASF no território, em consonância com as diretrizes 

da política nacional. Ligadas à Supervisão Técnica em Saúde da FÓ/Brasilândia, 

foram instituídas cinco equipes. 
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Tais equipes foram compostas por profissionais da Saúde Mental 
como psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social e psiquiatra, 
as quais substituíram as equipes de Saúde Mental do Projeto QUALIS 
e o arranjo feito pelos trabalhadores da rede para apoiar às UBS nas 
questões de saúde mental descrito anteriormente. Esse novo arranjo 
também se baseou, no disposto na portaria de que cada equipe 
NASF desenvolveria e se referenciaria também em ações no campo 
da Saúde Mental, devendo-se integrar à rede de atenção já existente 
no intuito de viabilizar/reforçar os processos de reinserção social 
(ALMEIDA, 2015, p. 41). 

 

A entrada do NASF significou, portanto, uma mudança significativa em 

relação aos arranjos de trabalho já estabelecidos nessa Unidade e nessa rede, 

sobretudo quanto ao cuidado em saúde mental, diante da qual operaram muitas 

resistências relativas à inserção de outros diálogos nessa dinâmica. Tais 

resistências, sem dúvida, se refletem nas contradições presentes no cotidiano do 

trabalho para a ação conjunta e o cuidado compartilhado. Se por um lado o território 

carrega uma tradição de mobilização para o trabalho em rede e de 

corresponsabilização em cuidados em saúde mental, tecidos por meio de 

importantes parcerias, por outro esse processo está marcado por rupturas.  

O dispositivo de apoio matricial cotidianamente mais próximo da Unidade, a 

equipe de NASF, carrega a marca dessa história. Dessa equipe fazem parte 

trabalhadores que compuseram as equipes volantes de apoio matricial em saúde 

mental do Projeto Qualis no território e na própria Unidade. Ao mesmo tempo, sua 

entrada na Unidade foi feita sem que houvesse uma preparação de ambas as 

equipes para essa mudança de estratégia, de modo que o NASF não conquistou o 

pleno pertencimento à Unidade, a equipe percebe-se paralela à equipe da Unidade e 

na prática é difícil combater o trabalho isolado das equipes de NASF e da ESF (BEI, 

2012).  

Reflexo disso, por exemplo, é a composição dos grupos da Unidade acima 

descritos, havendo os dispositivos sustentados pelos trabalhadores das equipes de 

ESF e outros grupos, sustentados pela equipe de NASF, denunciando a dificuldade 

de construir e atuar em conjunto. Outros reflexos podem ser sentidos na condução 

cotidiana dos casos pelas equipes da ESF, como nos evidenciou a pesquisa 

realizada por Bei (2012). A autora identifica, contudo, nesse mesmo cotidiano, que o 

trabalho do NASF na Unidade produz mudanças, que podem ser notadas de forma 

processual, mas que marcam a trajetória dos profissionais de ambas as equipes e 

da própria população. Diante de condições absolutamente adversas, o NASF torna 
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possíveis reflexões clínicas acercas dos casos e permite “[...] uma colaboração que 

torna mais palatável o trânsito no campo da saúde mental, uma espécie de clínica a 

partir de apoio, para que se ampliem saberes e práticas” (BEI, 2012, p. 133).  

Assim, no que pese as rupturas, a experiência acumulada parece favorecer 

de algum modo esse funcionamento, coexistindo na Unidade dificuldades e 

possibilidades em relação à potencialização do dispositivo apoio matricial.  O NASF, 

ao dar suporte às equipes para o atendimento de casos complexos, contribui para 

que se avance para além da compreensão e intervenção psiquiátrica nos casos de 

transtorno mental, embora permaneçam dificuldades para a criação de novas 

intervenções clínicas (BEI, 2012).  

De modo não muito distinto operam os mecanismos de apoio matricial 

realizados pelos serviços de especialidades da região, os três CAPS, que iniciaram 

seu diálogo e aproximação mais sistemática com as equipes de ESF e NASF em 

2012. O fortalecimento do Grupo de Trabalho de Humanização do território a partir 

de 2010, que se desdobrou na criação de um Fórum de Redes, num Grupo de 

Trabalho de Saúde Mental e num Grupo Gestor comprometido com a aproximação 

entre gestores da administração direta e gestores de OSS parceira do território, foi 

possibilitando uma pactuação em torno da necessária organização dos CAPS no 

sentido de sua territorialização e da garantia de ações de matriciamento em todas as 

Unidades.  

Inicialmente elaborada em nível gerencial, a metodologia de apoio matricial foi 

aos poucos cogerida por profissionais dos CAPS e gestores das UBS, aprofundando 

uma mudança na lógica de atuação dos CAPS em relação à Atenção Básica. 

Importante citar que nesse mesmo momento o CAPS passa de gestão direta para 

administração da OSS parceira, provocando profundas mudanças na equipe e na 

organização do serviço. Assim, embora ainda de forma recente e com muitas 

dificuldades, a relação entre CAPS e UBS passou a estar pautada pela metodologia 

do apoio matricial e os CAPS passaram a ter equipes organizadas a partir dos 

territórios definidos pelas UBS, com os quais mantêm uma agenda de encontros 

(ALMEIDA, 2015).  

Desde então, esse diálogo tem se intensificado e os projetos sustentados em 

conjunto entre Universidade e serviço atuaram pelo seu favorecimento. A entrada da 

Universidade, por meio do Pró-Saúde II, em 2008, foi gradativamente concentrando 

esforços em torno do aprimoramento dos PTS dos usuários, especialmente em 



204 
 

demandas de saúde mental. A Unidade, por sua vez, foi intensificando sua presença 

no comitê gestor do Pró-Saúde e toda essa trajetória em relação ao cuidado em 

saúde mental, produzida e tecida a partir de muitos encontros, dentre os quais a 

partir de dado momento também com a Universidade, permitiu ela que se 

constituísse como campo prioritário da pesquisa.  

O Ciclo de Oficinas de Saúde Mental, realizado no segundo semestre de 2012 

pelos estágios do Pró-Saúde, marcaram um primeiro momento de encontro mais 

ampliado entre equipes da ESF, equipes de NASF e trabalhadores dos CAPS e 

também do CECCO na Unidade. As reuniões de matriciamento com os três CAPS 

na Unidade, que até então ocorriam com periodicidade bimensal, passaram a partir 

de 2012 a ocorrer mensalmente. Além disso, a experiência do PET-Saúde inaugurou 

as reuniões de matriciamento dos CAPS com parte da equipe da UBS tradicional, 

sobretudo médicos, nas quais também o NASF começou a participar, representando 

um salto de qualidade na possibilidade de trabalho conjunto e em rede diante do 

modelo e da gestão mista da Unidade.  

Apesar das permanentes avaliações feitas por essa rede em torno da 

efetividade da metodologia de apoio matricial entre CAPS e equipes da Atenção 

Básica adotada, assim como da sinalização da necessidade de reinventar formas de 

matriciamento que favoreçam a aproximação entre equipes, o início desse diálogo 

permitiu a discussão de casos em acompanhamento nesses serviços, disparando 

novas possibilidades de trabalho em rede e a construção de projetos terapêuticos 

mais ampliados.  

Segundo Almeida (2015), embora haja o anseio de que essas práticas 

estivessem mais consolidadas e de que as UBS operassem de forma mais 

autônoma na coordenação do cuidado em saúde mental, é preciso considerar as 

mudanças e interrupções diversas no processo de implantação da política de 

saúde/saúde mental aqui apresentadas, bem como as constantes mudanças 

internas nos CAPS e também nas Unidades (tanto em relação à sua organização 

como em relação à composição das equipes). A autora destaca os impactos dos 

convênios com as OSS no município, em termos da estabilidade profissional, dos 

planos de carreira, das diferenças de contrato de trabalho, tanto em relação à carga 

horária quanto à política salarial.  
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Há de se ressaltar que apoiadores e equipes apoiadas precisam se 
conhecer, confiar, compreender limites e interesses para compartilhar 
ações e cuidado. Ninguém está neutro nessa relação, há de se 
resgatar os interesses e dar espaços para que os conflitos, as 
angústias, as discordâncias possam ser mediados, cuidados e 
aprimorados, o que foi intensamente ressaltado no processo dessa 
pesquisa (ALMEIDA, 2015, p. 84). 

 

Sim. É preciso considerar que estamos falando de uma rede muito recente, 

em um território muito complexo, marcada por profundas descontinuidades 

provocadas pela gestão pública da saúde no município. São condições que 

constituem, conjuntamente, a especificidade do modo como tem sido possível 

realizar a Reforma Psiquiátrica nessa realidade. Somam-se a elas os desafios 

próprios de uma Unidade onde as ações em saúde se desenvolvem em dois 

modelos, permanecendo um campo importante no qual não há trabalho estruturado 

em equipe, tampouco em rede, que opere a partir de encontros contínuos. 

A síntese dos elementos que compõem essa realidade pode ser bem 

expressa nas principais dificuldades e necessidades identificadas nas oficinas de 

saúde mental, que coincidiram com o início do PET-Saúde, e de certo modo ao 

longo de seu percurso. Elas revelaram questões importantes presentes na rede em 

torno dessa Unidade para a gestão do cuidado em saúde mental, a saber: conflitos, 

embates e disputas de saberes que dificultam o trabalho em conjunto; necessidade 

de avançar na descentralização do poder médico, corresponsabilizando a equipe de 

saúde pelos cuidados de seu território, numa clínica interdisciplinar; necessidade de 

explorar parcerias no território, considerados os serviços de saúde e de outras 

áreas; necessidade de enfrentar os afetos e angústias mobilizadas no cuidado aos 

casos graves de transtornos mentais, assim como em relação aos usuários abusivos 

de álcool e outras drogas; forte impotência diante das condições de pobreza, 

vulnerabilidade e violência do território; dificuldade de suporte dos recursos 

especializados da rede (SAMU e CAPS) à Atenção Básica para situações de 

urgência e crise e dificuldade de avaliação conjunta entre esses serviços quanto à 

necessidade desses recursos em cada caso; necessidade de avançar em relação à 

compreensão da responsabilidade conjunta dos serviços da rede pelos casos do 

território. Essas dificuldades, como vimos anteriormente, aparecem em muitas outras 

realidades (ONOCKO CAMPOS et al, 2009/2011; CUNHA e CAMPOS, 2011; 

SURJUS e ONOCKO CAMPOS, 2011; PINTO et al, 2012; MINOZZO e COSTA, 

2013; EMERICH, ONOCKO CAMPOS e PASSOS, 2014). Apesar das 
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especificidades relativas à trajetória dessa rede, refletem desafios presentes hoje 

para que a política de saúde mental possibilite, por meio dos serviços e dos 

dispositivos implementados, efetivar o cuidado a partir do território. 

Diante disso, o percurso da pesquisa significou a participação da 

Universidade em um processo contínuo e conjunto que vem buscando fortalecer o 

enfrentamento dessas questões, por meio da valorização das pactuações já 

realizadas para o trabalho em rede e do compromisso com a sua sustentação, 

qualificação e continuidade. Esse desafio acompanhou a trajetória pela qual 

compusemos a rede que se tece para o cuidado em saúde mental em torno desse 

microterritório. Seus acertos e fragilidades se expressam nas histórias de vida que 

encontramos e nas transformações que os encontros com essa rede podem 

provocar em seus itinerários.  

 

4.3.  Conhecendo os casos 

 Nas histórias que serão agora apresentadas, identificamos diversos 

fragmentos e muitas expressões das questões até aqui debatidas. Podemos citar 

alguns deles, evidentes no simples relato dos casos: a permanência do hospital 

psiquiátrico na nossa sociedade e seus efeitos perversos do ponto de vista da 

manutenção da referência à doença mental e de suas cicatrizes na história de vida 

das pessoas; as dificuldades com as quais a rede de saúde mental se depara para a 

ampliação dos itinerários do sujeito na comunidade; o papel estratégico da Atenção 

Básica para a modificação da relação da pessoa com seu território, por seu poder de 

estar junto e próximo de onde a vida se concretiza; as condições precárias desse 

mesmo território e seus desdobramentos no empobrecimento das possibilidades de 

ampliação dos itinerários dos usuários na sua relação com a cidade; a precarização 

do próprio SUS e seus impactos na rede, na estruturação dos serviços e, em 

decorrência, na gestão do cuidado; a evidente presença da questão social que se 

camufla pelo diagnóstico da patologia mental e a urgência de que, como tal, essas 

necessidades possam ser respondidas pelo reconhecimento da garantia efetiva de 

direitos como trabalho, moradia, cultura, dentre outros; a absoluta ausência de 

qualquer envolvimento ou participação direta desses usuários ou de suas equipes 

com o movimento social que alimenta a potência antimanicomial da Reforma 

Psiquiátrica; a perpetuação de velhos modos de opressão, marcados por relações 

de gênero, de classe, possivelmente também de raça, espelhados algumas vezes 
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nos discursos dos cidadãos que ocupam o lugar de trabalhadores da saúde, os 

incômodos gerados por esses mecanismos e, ao mesmo tempo, a referência a 

instituições que perpetuam essas formas de opressão como única possibilidade de 

ampliação do círculo social dos usuários.  

Em meio a isso tudo, o que é mais belo: a potência de resistir, sobretudo por 

parte dos usuários, e os efeitos do vínculo, da confiança e da referência a essa rede 

substitutiva como ancoragem para o resgate da cidadania sequestrada pelas 

operações psiquiátricas. Uma rede que, quanto mais territorializada, mais próxima 

consegue estar da singularidade dos sujeitos, permitindo a esses usuários um 

destino outro. Ainda que empobrecidos do ponto de vista do acesso aos direitos, 

seus itinerários podem extrapolar os muros do hospital psiquiátrico, por que 

encontram pontos de ancoragem nessa rede.  

 Como esses usuários, muitos outros fizeram e fazem itinerários semelhantes, 

a partir da política pública que efetivamos desde um sonho coletivo. Ao nomeá-los, 

homenageio usuários com quem pude estar e me formar nos primeiros encontros 

com essa rede substitutiva, com a política nacional de Reforma Psiquiátrica e com o 

movimento antimanicomial, dimensões que estiveram entrelaçadas no contato que 

nessa vida tive com Lindalva, Andreia, Clido, Lourival e com muitos outros, porque 

puderam estar entrelaçadas em suas histórias de vida. 

 

4.3.1. O caso Lindalva 

 Uma mulher de 55 anos, em relação à qual não consta nos relatórios 

nenhuma informação relativa à raça. Sua família é oriunda do interior do estado de 

São Paulo e chegou ao território na década de 1970, quando sua mãe se separou 

do marido em função de uma relação extraconjugal estabelecida por ele, vindo para 

São Paulo antes dos filhos. Essa mãe trabalhou como cozinheira, garantindo o 

sustento dos filhos com seu salário e com doações de sua patroa.   

No momento em que ingressamos no caso, encontramos o núcleo familiar de 

Lindalva composto por sua mãe, de 77 anos, aposentada, e por seus quatro filhos, 

cujas idades variam de 32 a 24 anos. Dos três filhos mais velhos, um é técnico de 

informática, outro policial militar e um terceiro estudante universitário. A filha mais 

nova, única mulher, é vendedora. Lindalva tem também quatro netos. Com exceção 

da filha, e mais recentemente do filho mais novo, todos moram em um mesmo 

terreno, em casas sobrepostas de alvenaria, onde há rede de esgoto, água tratada, 
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iluminação e coleta de lixo. Sobre a renda, Lindalva recebe Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), que destina em grande parte para subsidiar a possibilidade de 

estudo do filho. Além disso, contam com a aposentadoria de sua mãe. 

O pai de Lindalva é falecido e há informação de que era alcoolista. Lindalva 

tinha um único irmão, em relação ao qual há registro de uma possível deficiência 

intelectual, que faleceu jovem por complicações hepáticas.  

Atualmente, Lindalva vive separada do marido, que mora sozinho em uma 

das casas do mesmo terreno e é identificado como alcoolista. A separação afeta 

bastante Lindalva, que expressa sofrimento pelo sentimento de ser deixada por ele 

em função do seu tremor e de sua aparência descuidada. Ele trabalha com serviços 

de automóveis no espaço da própria casa. No cotidiano dessa família, a presença 

desse marido, pai de seus filhos, é bastante conturbadora. Associados ao uso de 

álcool, são identificados comportamentos que perturbam a família, gerando brigas e 

desentendimentos.  

Há registro de demanda de Lindalva por exame de gravidez em função de ter 

sido abusada sexualmente pelo esposo. Certa vez, seu filho mais velho chegou a 

expulsar o pai de casa para proteger Lindalva de uma possível agressão física, já 

que estava sendo ameaçada pelo marido com uma faca. As tentativas de agressão 

à Lindalva pelo marido parecem frequentes em situações nas quais ele chega 

alcoolizado e esse filho atua constantemente em sua defesa. Tal filho, contudo, 

manifesta o desejo de morar em outro lugar com sua esposa e filhas, o que aflige 

Lindalva, que com isso teme um afastamento completo dele.  

A essa situação, associa-se a condição peculiar do terceiro filho, por quem ela 

nutre muito orgulho, em função de estar concluindo curso universitário em uma 

universidade pública. Contudo, vive uma angústia importante, pois recentemente 

esse filho sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. Em decorrência, foi morar 

com sua namorada em uma região central, de fácil acesso ao hospital em que é 

acompanhado.  

Seu segundo filho separou-se recentemente da esposa em função de um filho 

oriundo de relacionamento extraconjugal. Há uma proximidade afetiva de Lindalva 

com ele, que tem apresentado crises e surtos de caráter paranoico, os quais foram 

disparados após uma situação de tiroteio e emboscada vivida pelo policial.  

Quanto à filha mais nova, deixou de viver no terreno no qual se dividem as 

casas dos vários membros da família há algum tempo e mora em outra região da 



209 
 

cidade. Segundo informações da mãe de Lindalva, apesar dos comportamentos 

extraconjugais do esposo, a neta vive bem com seu companheiro, possuindo uma 

condição de vida melhor. Essa filha chegou a solicitar à UBS internação do pai para 

tratamento do alcoolismo, assim como muitas vezes atua na busca de cuidados para 

mãe, acionando internação psiquiátrica. Apesar de muitas vezes identificar na 

internação resposta à situação vivida pela mãe, consta que essa filha ao mesmo 

tempo investe, algumas vezes, em outras estratégias de apoio a Lindalva, por 

exemplo, como em situações recentes nas quais levou a mãe para passeios e visitas 

a Santos.  

Quanto ao relacionamento de Lindalva com sua mãe, destacamos algumas 

ambiguidades. Há muito apego e carinho em relação à filha, por meio dos quais a 

mãe de Lindalva dispensa todos os cuidados a ela necessários. Ao mesmo tempo, 

apresenta um sofrimento e uma incompreensão em relação à situação de Lindalva, 

de tal modo que, insistentemente, atua de forma a deslegitimar a sua autonomia, em 

uma relação referenciada no assujeitamento e na dependência:  

 

A mãe preocupa-se com a filha, com suas andanças pelo território, 
com a agressividade do ex-marido, com a violência física sofrida no 
hospital, em distintos momentos intercede pelos cuidados, ajudando 
na lembrança do uso da medicação, colocando-a no café da filha, e, 
ao seu modo, zela por Lindalva, em alguns casos pedindo a 
internação ou chamando o SAMU, em outros pagando um senhor 
para levar a filha para retirar o medicamento de alto custo, fazendo as 
refeições e comprando os mantimentos preferidos. Todavia, em 
muitas ocasiões, deixa clara sua insatisfação com a “loucura”. 
Relacionando-a a fatores genéticos, conta que, provavelmente, a 
doença veio da família do falecido marido e teve início quando, no 
nascimento da sua última neta, o marido de Lindalva foi até o hospital 
e contou, durante o período de resguardo, que o pai dela havia 
falecido após a queda em um buraco (“caiu no buraco e quebrou o 
pescoço”). Esclarece odiar o marido de Lindalva por esse motivo, 
assim como pelo uso intenso e abusivo de álcool. Juntamente com as 
ofensas relacionadas à enfermidade de Lindalva, a mãe, em muitas 
oportunidades, fala em nome da filha. Quando o médico da família ou 
algum profissional da equipe dirige perguntas a Lindalva, a mãe 
atenta-se a interromper e responder, enquanto Lindalva demonstra 
grande insatisfação, embora permita a interrupção. Na VD para o 
convite de participação da pesquisa, após a explicação e leitura do 
termo de consentimento, a mãe de Lindalva assegurou que somente 
ela assinaria o documento, uma vez que era ela quem firmava 
compromissos pela filha, em todos os casos (RELATÓRIO CASO 
LINDALVA).31 

 

                                                           
31 Relatório não publicado, disponível dentre os documentos do PET-Saúde arquivados pelo Comitê 
Gestor do Pró-Saúde: São Paulo, 2014. 
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Figura 7: Genograma do Caso Lindalva produzido pelo PET-Saúde 

 

Sobre a sua história de vida, tudo que sabemos é que se casou sete anos 

após a chegada da família na Brasilândia; que trabalhou em um salão de beleza em 

bairro e local valorizado na zona norte (do qual algumas vezes é referida como 

proprietária e outras como trabalhadora cabeleireira, mas sempre no sentido de uma 

identificação positiva relativa ao período, sobretudo em termos de sua bela 

aparência física); e que teve seu primeiro surto logo após o nascimento da filha mais 

nova, oito anos decorridos desde seu casamento.  

A partir de então, sua mãe assumiu a total responsabilidade pela criação de 

seus filhos, passando Lindalva a conviver com constantes internações psiquiátricas. 

Desse modo, os registros de sua história relativos ao tempo que se sucedeu a esse 

fato giram em torno de um itinerário referido aos impactos da condição de doente 

mental a que passou a estar submetida. 

Lindalva é referida nos documentos da pesquisa como esquizofrênica grave, 

segundo o modo como é compreendido seu caso pela equipe. Contudo, não 

identificamos registro formal de seu diagnóstico, tampouco referência a ele no 

cotidiano das ações de cuidado. No relatório de que dispomos, há exclusivamente 

identificação de um registro formal datado de 1991 no prontuário do CAPS, onde foi 

atendida pela primeira vez, egressa de uma internação psiquiátrica quando o serviço 

ainda era um ambulatório de saúde mental, no qual deu entrada com diagnóstico 

inicial de transtorno paranóide de personalidade. Desde o primeiro surto psicótico, 

datado de 1989, Lindalva parece percorrer um intenso e repetido círculo em torno de 

medicações e internações psiquiátricas como resposta ao seu quadro de sofrimento.  
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Foram muitas as internações em Hospital Psiquiátrico, desde aquela que 

respondeu à crise inicial, e há registros repetidos de agressões vividas nos 

Hospitais, que se inauguram com a primeira internação. Em pesquisa ao prontuário 

disponível no CAPS, identifica-se que os primeiros cuidados ofertados foram 

pautados em atendimentos psiquiátricos e medicação, contribuindo para a 

compreensão da usuária e da família de que o cuidado de que necessita se opera 

por esses recursos, o que acompanha o transcurso de sua vida. Lindalva sai das 

internações com prescrição medicamentosa e indicação de tratamento ambulatorial, 

interrompe a medicação e assim se produz nova internação.  

Sua entrada na UBS não conseguiu reverter esse movimento.  No início de 

2006, Lindalva passou a ser atendida pela Unidade, a partir de demanda produzida 

pelo marido, sendo que o NASF começou a acompanhar o caso em 2009.  

 

Após as diversas internações, procura a Unidade para a retirada e 
uso da medicação, que em um primeiro momento lhe é fornecida. 
Todavia, Lindalva apresenta comportamento cíclico: procura o médico 
de família, usa por pouco tempo o medicamento, interrompe, tem 
surtos, com reclamação da família sobre a agressividade, procura o 
Pronto-Socorro, em alguns casos é internada, quando sai do hospital 
busca novamente a equipe ESF com a orientação medicamentosa. 
Deste modo, a equipe opta por ministrar o remédio intravenoso em 
sua própria residência e em alguns momentos na Unidade 
(RELATÓRIO CASO LINDALVA).  

 

Na atuação da equipe em relação ao caso de Lindalva, é possível observar os 

efeitos do percurso da Unidade em direção ao amadurecimento da compreensão de 

formas de cuidado em saúde mental capazes de considerar antes o sujeito que a 

doença. Há um conjunto significativo de VDs realizadas com a presença do médico 

da equipe, com o qual Lindalva estabeleceu um vínculo muito forte. Vínculo de afeto 

e confiança, que desloca a sua experiência de violência relacionada ao cuidado em 

saúde mental e que permite à usuária reconhecer nessa referência a possibilidade 

de proteção. Assim, são muitas as procuras e os pedidos de Lindalva em relação a 

essa equipe, quase que exclusivamente em torno da demanda por medicação. 

Nesse processo, o vínculo estabelecido com o médico permite realizar negociações 

quanto à administração dos remédios, em relação à qual Lindalva reivindica e 

evidencia seu empoderamento.  
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Dos registros do acompanhamento realizado pela equipe, foram dispensados 

muitos esforços para garantir a regularidade na ingestão da medicação. Muitas 

vezes, esses esforços passam pela administração da medicação venosa, que não 

se dá sem a resistência de Lindalva que com frequência se recusa, chegando a 

afirmar “[...] que eles não têm direito ao seu corpo” (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 

A equipe, nessa relação, demonstra preservar o direito da usuária, insistindo na 

pactuação conjunta e na administração consentida. Nesse ciclo, é muito comum 

encontrar registros nos quais, após a administração venosa do Haldol, Lindalva 

procura insistentemente a UBS, fazendo pontualmente entradas também em outros 

serviços, como o CAPS e o Pronto-Socorro, para solicitar outras medicações diante 

dos efeitos colaterais provocados. Um pedido constante e quase desesperado. 

O tema do tremor, efeito colateral da medicação tomada para a doença, é 

muito presente naquilo que identifica sua existência como doente. Lindalva se 

ressente do tremor, assim como se ressente de sua aparência descuidada – refere 

estar desdentada, queixa-se de suas roupas e de não estar com os cabelos bonitos 

e as unhas feitas. Esses temas são trazidos de forma recorrente, como fatores que 

explicam o abandono do marido, assim como a restrição de seu círculo social, 

demonstrando um forte sofrimento com as marcas que permanecem em seu corpo 

como desdobramento do reconhecimento de sua experiência pela doença, inclusive 

aquelas produzidas pelas agressões sofridas nas internações. 

Mas, afinal, como se expressa essa doença? O relatório refere momentos de 

grande desorganização, nos quais Lindalva perambula pelo bairro e em outras 

regiões da cidade por tempo significativo, quando corre muito, indiferente a 

eventuais machucados, causando preocupação à família. Nesses períodos, Lindalva 

se apresenta de forma muito descuidada fisicamente e muito confusa, chegando 

algumas vezes a acumular lixos e outros materiais recolhidos em suas andanças. É 

vista como louca e indesejada pelas pessoas de seu entorno, sobretudo do bairro 

em que vive e vista como incapaz por sua família, que a desapropria do comando da 

própria vida. Há alguns relatos de comportamentos agressivos, mas esses tendem a 

se concentrar em momentos nos quais Lindalva resiste à internação. Com esses 

períodos, alteram-se momentos em que Lindalva é identificada mais organizada e 

estabilizada, sendo que em alguns deles ela trabalha como limpadora em loja. 
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Assim, de certo modo, ela reivindica o empoderamento em relação à sua vida. 

Contrapondo a diluição dos remédios em seu café, prática realizada por sua mãe, 

Lindalva exige e recusa medicações, assim como recusa as internações, da qual se 

defende constantemente, demonstrando muito temor. Nesse sentido, novos agentes 

no circuito de saúde são vistos com desconfiança, como profissionais que podem 

estar atuando para interná-la, dos quais se defende. No percurso do PET-Saúde, foi 

possível perceber que Lindalva apresenta muita propriedade das suas medicações, 

de suas dosagens e de seus respectivos efeitos, sobretudo com relação a efeitos 

colaterais dos antipsicóticos. Aponta para o médico, inclusive, as melhores 

prescrições a serem ofertadas a seu filho, diagnosticado com transtorno paranóide. 

Igualmente, as bolsistas do PET-Saúde destacam a percepção de sua autonomia, 

empoderamento e capacidade de relação em VDs, nas quais Lindalva se ocupa das 

tarefas da casa, conversa e coordena a equipe para os cuidados em relação à 

situação de saúde do filho que a mobiliza. 

  Da atuação da equipe ao longo desse percurso de cuidado, destaca-se que 

o forte vínculo com ela estabelecido, por meio de seu médico, foi permitindo aos 

poucos outros registros circularem nessa relação. E assim Lindalva começa a se 

referir ao mal de angústia, expressão com a qual define aquilo do que padece. Suas 

angústias são relativas a muitas preocupações em torno de sua família: 

preocupação intensa com o filho policial militar que vem apresentando crises e 

sofrimentos de caráter paranóide; medo de ser abandonada pelo filho mais velho, 

que a protege das agressões do ex-marido; desprezo dos filhos em relação a ela; e 

sentimento de compaixão pelo ex-marido, que é enfrentado constantemente pela 

sua mãe, sendo impedido de comer em sua casa e sobrevivendo em condições 

muito precárias. 

Assim, a possibilidade de olhar a pessoa para além do diagnóstico permite 

que a esquizofrenia grave possa ser traduzida nessa relação como mal de angústia, 

e que sobre a vida que produz tristeza se possa conversar. A equipe, contudo, se 

sente muito restrita em termos de oferta de métodos terapêuticos, já que, em geral, 

a família recusa os caminhos oferecidos, aderindo apenas às práticas 

medicamentosas. Desse modo, embora seja possível um olhar focado na pessoa e 

não mais na doença, não foi possível traduzir no projeto terapêutico alternativas que 

refletissem essa mudança de olhar, ampliando possibilidades para além da 
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medicação e internação psiquiátrica, ampliação que se efetiva ainda somente pelo 

vínculo com o médico, no qual se sustenta o vínculo com a equipe da Unidade: 

 

Algumas medidas foram realizadas, na tentativa de aumentar o 
vínculo da família com o equipamento para melhorar os cuidados 
proporcionados, de fortalecer as relações familiares, assim como de 
conscientizar esse núcleo das alternativas existentes para as 
internações em estabelecimentos psiquiátricos. Dentre elas pode-se 
citar: a tentativa de cuidado do ex-marido de Lindalva em relação às 
questões do alcoolismo; o atendimento e acolhimento dado ao filho 
que apresentou surto psicótico, e está com ideações persecutórias; a 
atenção dada à mãe de Lindalva, a fim de amenizar suas 
intervenções na vida da filha; outras opções foram tentadas como o 
pedido de reunião da equipe com alguns familiares, no entanto eles 
não compareceram. Recentemente foi proposto à Lindalva a 
participação nas atividades fornecidas no CECCO, todavia a usuária 
não pode comparecer já que não havia ninguém disponível para lhe 
acompanhar (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 

 

  A entrada do PET-Saúde no caso buscou, a partir do favorecimento do 

vínculo, ampliar as possibilidades de ações terapêuticas: mobilização da ACS para o 

envolvimento da comunidade, identificando pessoas que pudessem ofertar cuidados 

de beleza à Lindalva; indicação do CECCO como espaço de convivência e de 

realização; busca de serviço de acompanhamento terapêutico que pudesse 

favorecer outras formas de circulação no território; discussão do caso em reunião de 

matriciamento da Unidade com os CAPS; aproximação da agente comunitária com 

Lindalva, que se mantinha afastada dos atendimentos, centralizando-se o vínculo na 

figura do médico; resgate da trajetória do caso na rede, por meio de visita ao CAPS 

e consulta a seu prontuário no serviço; e, finalmente, a própria construção do 

ecomapa em conjunto com Lindalva, que permitiu um outro tipo de diálogo com o 

médico, aprofundando questões relativas a seus vínculos familiares e sua trajetória 

de vida, em detrimento da relação pautada pelo tema da prescrição medicamentosa. 

O momento da construção do ecomapa mostra a possibilidade de ampliação e de 

ressignificação de outros espaços e possibilidades de encontros terapêuticos, que 

não apenas aqueles realizados com o médico nas VDs: 

 

No dia da construção do ecomapa com Lindalva, ela apresentou-se 
amedrontada, achou que seria internada, fez várias entradas e saídas 
da sala, perguntou várias vezes do que se tratava seu atendimento. 
Acolhida pelo grupo de pesquisa e pelo médico de família, falou de 
seus afetos em relação aos filhos, mãe e ex-marido, podendo 
reconhecer com quais tem uma ligação mais próxima e mais intensa. 
Ao terminar, saiu da sala e depois voltou e disse: ”se eu tivesse 
faltado, olha o que eu teria perdido” (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 
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Assim, o PTS de Lindalva era basicamente alicerçado no vínculo com o 

médico e na escuta por ele possibilitada para além das questões relativas à doença, 

a partir do que se operava a administração das medicações e o olhar e atenção aos 

demais membros da família. A experiência do PET-Saúde possibilitou uma 

ampliação de perspectiva a partir do cuidado contínuo e em rede em torno desse 

caso: envolvimento de outros membros da equipe, sobretudo da ACS, articulação de 

redes na comunidade, por meio de pessoas vizinhas, assim como de serviços de 

saúde mental em torno das necessidades do caso e, com isso, ampliação das 

estratégias terapêuticas pactuadas para além da medicação. Inicia-se um 

investimento em torno de serviços e estratégias com vistas à ampliação de laços 

sociais da usuária. 

Desses encontros, equipe e Lindalva puderam ampliar o reconhecimento do 

desejo de fortalecimento e enriquecimento de laços sociais, e disso resulta uma 

aposta: as contradições entre os dois modelos de cuidado que permanecem em 

relação ao caso podem se intensificar, favorecendo a construção de novos 

itinerários. Nesse percurso, Lindalva, resistente ao próprio pedido por cuidados em 

relação à sua aparência física, acabou por ela mesma cuidando de seus cabelos, de 

seu rosto e de sua higiene pessoal. 

 

 

Figura 8: Ecomapa de Lindalva por ela mesma (RELATÓRIO CASO LINDALVA) 
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Figura 9: Ecomapa de Lindalva pela Equipe (RELATÓRIO CASO LINDALVA) 

 

 

LEGENDA 
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4.3.2. O caso Andreia 

Andreia tem, no momento da pesquisa, 31 anos, é uma mulher casada, com 

05 filhos, sendo 02 meninas (15 e 14 anos) e três meninos (12, 09 e 07 anos). Sem 

informação relativa à raça/etnia de nenhum membro da família, sabemos apenas 

que ela é mais uma migrante dentre os moradores da Brasilândia. Oriunda do 

nordeste do país, veio para São Paulo em busca de uma vida melhor.  

Acompanha sua trajetória a marca da rejeição: filha do padrasto de sua mãe, 

a qual teria desejado jogá-la em um rio, foi criada pela avó e pelo pai. As histórias de 

traição, rejeição e abandono ligadas à sua família de origem parecem afetar muito 

Andreia, que se sente envergonhada ao falar sobre o tema. Sua mudança para São 

Paulo ocorreu quando tinha 14 anos, ocasião em que veio para outra região do 

Estado, para trabalhar como empregada doméstica e cuidar do filho de sua tia, 

encontrando um serviço muito mais penoso do que o anunciado.  

Recém-chegada conheceu o marido, então com 21 anos, com quem iniciou 

um relacionamento. A decisão do casamento representou uma saída diante da ação 

do Conselho Tutelar, que pretendia enviá-la de volta para sua cidade de origem ou 

abrigá-la, de tal modo que o marido assumiu os cuidados e a responsabilidade por 

Andreia. Ambos muitos jovens, e com condições de vida precárias, enfrentaram 

dificuldades financeiras e a vinda para a Brasilândia, onde o marido instalou um 

serviço de manutenção de equipamentos, respondia a essas necessidades.  

Na configuração familiar, seu marido sempre foi o provedor e sua dedicação 

ficava restrita ao cuidado da casa e dos filhos. Relata ter abandonado os estudos 

muito jovem, ainda no segundo ciclo do ensino fundamental, acreditando na 

escolarização como essencial para o resgate da autonomia e para uma vida melhor. 

Muito sozinha, seus laços familiares ficaram restritos ao casamento, mantendo 

esporadicamente contato com uma irmã que vive em São Paulo.  

O marido, em relação ao qual há relatos de comportamento violento e 

controlador, foi preso recentemente, o que pautou mudanças na vida de Andreia. 

Sua segunda filha, de 14 anos, tem um histórico com uso abusivo de medicamentos, 

e seu segundo filho, com 09 anos, apresentava quadro de enurese noturna, 

alteração na fala e dificuldades no relacionamento interpessoal, sendo muito tímido.  
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Figura 10: Genograma produzido pelo PET-Saúde (RELATÓRIO CASO ANDREIA) 

 

O cotidiano da família mudou significativamente desde a prisão do marido de 

Andreia, que proibia a esposa e os filhos de saírem de casa: as filhas começaram a 

frequentar os bailes funk da região, alterando comportamentos e apresentando faltas 

na escola; Andreia começou a desenvolver novos relacionamentos interpessoais, 

assumindo responsabilidade pelo autocuidado e pelo cuidado dos filhos; as 

condições financeiras da família ficaram prejudicadas, sendo que contam agora com 

Benefício Assistencial Bolsa Família e com colaborações de vizinhos e da igreja.  

Relata a vizinhança que a prisão do marido está relacionada à suspeita de 

envolvimento com atividades ilícitas e também ao histórico de violência doméstica. 

Andreia, contudo, aguarda seu retorno, sente necessidade de seu apoio para o 

cuidado da família, espera pela reconciliação e compreende a agressividade como 

um problema, apostando na sua mudança.  

 

Mantém a convicção de que o casamento é para a vida toda e tem a 
intenção de que possam através do diálogo melhorar a qualidade do 
relacionamento e evitar as agressões. Relata que apesar de seu 
problema de agressividade, ainda pretende manter o casamento com 
o mesmo, desde que haja maior respeito e companheirismo entre o 
casal (RELATÓRIO CASO ANDREIA).  
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Apresenta ao mesmo tempo desejo de ser independente, expressando 

vontade de estudar, de trabalhar, e de ter uma vida social mais ativa, o que não 

parece possível no relacionamento conjugal. É rigorosa e exigente em relação ao 

comportamento dos filhos, tendo, contudo, dificuldade de aproximação em relação a 

eles, sobretudo no caso das filhas adolescentes, diante das quais o forte conteúdo 

moral de seu discurso impõe dificuldades. Os filhos sofrem com a ausência e a falta 

de notícias do pai, sendo que Andreia evita falar a respeito com eles.  

Ela apresenta muita preocupação com os cuidados da casa, que ficam 

prejudicados em momentos em que não está bem de saúde. Queixa-se da presença 

de ratos, sendo que o domicílio está localizado em frente a um córrego não 

canalizado, que acumula muito lixo e entulho. 

Em relação à demanda de cuidado em saúde mental, o caso foi apresentado 

para o PET-Saúde em função da forte mobilização que a situação de violência 

dispara na equipe, que se preocupa com seus impactos na vida de Andreia e de 

seus filhos, ao mesmo tempo em que teme não poder dar continuidade ao 

acompanhamento da família quando do retorno do marido. Há ainda uma dificuldade 

de definição do diagnóstico de Andreia. Ela apresenta constantes crises convulsivas 

que, presenciadas pela equipe, expressam sintomas não condizentes com o 

diagnóstico de epilepsia. Assim, a equipe hipotetisa influência de fatores psíquicos, 

assim como das vivências precoces de violência no quadro clínico da usuária, 

formulando como diagnósticos iniciais depressão, crise dissociativa e crise epilética 

parcial.  

Segundo Andreia, suas crises começaram no puerpério do último filho e as 

identifica associadas à quebra do resguardo em função de esforços empreendidos 

para receber visita de familiares do marido. As crises convulsivas são muito 

frequentes e impactam significativamente sua vida. Afirma ter sido dispensada do 

trabalho após o surgimento da doença, embora não encontramos nos relatórios 

outras informações a respeito do trabalho da usuária. Seus filhos aprenderam a 

identificar os sinais relacionados ao início das crises e são os principais apoiadores 

para prestar socorro quando elas ocorrem, acionando algumas redes da vizinhança, 

dentre as quais o pastor.  

Andreia apresenta muitos hematomas, cicatrizes e fraturas ocasionadas pelas 

quedas e queimaduras sofridas em suas crises, que comprometem a sua 

capacidade de autocuidado e de cuidado familiar. Seu contato com a UBS teve início 
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pelos atendimentos destinados a fazer curativos em queimaduras nas mãos 

ocorridas durante as crises, mas foi no início de 2013 que a família passou a ser 

cadastrada na ESF. O acompanhamento regular do serviço se deu a partir do 

momento em que o patriarca foi preso, já que anteriormente a família utilizava 

serviços via plano particular de saúde.  

A estratégia terapêutica inicial dispensada pela equipe foi exames clínicos, 

acompanhamento medicamentoso e encaminhamento a neurologista. Contudo, 

consideram a hipótese de administração irregular dos medicamentos, sobretudo em 

função das crenças religiosas de Andreia. Embora afirme tomar os medicamentos 

regularmente, Andreia acredita em um componente espiritual envolvido em suas 

crises. Evangélica, a religiosidade aparece de forma muito marcante em seu 

discurso e valoriza o poder das orações para a cura da doença. Partilha dessas 

crenças a agente comunitária que acompanha a família, considerando a influência 

de uma dimensão espiritual relacionada ao marido no quadro de Andreia.  

A equipe, contudo, aguarda o resultado de exames realizados que possam 

ajudar no esclarecimento do diagnóstico, considerando a possibilidade de avaliação 

psiquiátrica. Andreia, que costuma acionar o Pronto-Socorro em situações de 

emergência e que frequenta uma AMA, no qual faz acompanhamento neurológico, 

vem intensificando desde o cadastramento na ESF a concentração dos cuidados em 

torno dessa Unidade e aderindo às intervenções propostas.  

A aproximação com Andreia foi permitindo o pedido por acompanhamento 

dos filhos, sobretudo em relação às demandas de saúde mental referidas 

anteriormente. Em relação a elas, a Unidade fez encaminhamento para o CAPS i, 

sendo que o menino também passou a ser acompanhado pelo grupo de linguagem 

da UBS. As principais dificuldades identificadas pela equipe para que ela possa se 

fortalecer em relação ao autocuidado e à gestão da família dizem respeito à situação 

de dificuldade financeira e vulnerabilidade social, à possibilidade de retorno do 

marido e às consequências das crises convulsivas.  

Com a entrada do PET-Saúde, a equipe que vinha cuidando do caso por VDs, 

consultas, atendimento em grupo de linguagem e atendimento farmacológico, foi 

convocada a aprofundar seu compromisso e suas questões em relação às 

demandas em saúde da família. Nesse processo, cujo acompanhamento se deu por 

uma preceptora oriunda de um CAPS, houve dificuldade de interação e 

comunicação com a equipe, que muitas vezes tomada por outras atividades não 
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realizava reunião e na qual houve pouco envolvimento dos trabalhadores como um 

todo no projeto terapêutico familiar, com maior implicação das referências de NASF 

e ACS do caso. 

 O ecomapa não pode ser elaborado com Andreia, assim como não foi 

possível conversar com ela sobre a qualidade das relações nele indicadas. De todo 

modo, destaca-se seu desejo de voltar a estudar e a implicação da ACS com a 

ampliação de seus itinerários, sinalizando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

como possibilidade e avaliando a obtenção de bilhete único especial. Nas visitas do 

PET-Saúde também se buscou estimular a família, principalmente as adolescentes, 

para que procurassem serviços de lazer e cultura (CEU Paz e Casa de Cultura) e 

programas de qualificação profissional (Jovem Aprendiz). Os encontros trataram 

ainda sobre a possibilidade de se mudar para outro estado, no qual mora seu pai, e 

embora os planos futuros são movidos pelo desejo de uma vida mais autônoma, 

eles estão delimitados pela participação do marido, pela condicionalidade da cura 

em relação às crises e fortemente ancorados na fé religiosa.  

Assim, o PTS se amplia das VDs, dos atendimentos em torno das 

medicações e exames clínicos necessários para a clareza do diagnóstico de Andreia 

e da intervenção com seu filho por meio de um grupo de linguagem, apontando para 

outros recursos. Tais recursos estão relacionados, sobretudo, ao campo da cultura, 

educação, lazer e trabalho, tendo em vista a demanda de resposta aos desafios em 

torno das necessidades dos filhos, diante de uma importante situação de 

vulnerabilidade. Busca-se, com isso, a possibilidade de autonomia de Andreia em 

relação ao papel que desempenha no cuidado com os filhos e à gestão da própria 

vida. O maior investimento dispensado pelo PET-Saúde, contudo, esteve em torno 

da mobilização e implicação da equipe, que parecia paralisada e distanciada do 

caso frente às dificuldades financeiras encontradas por Andreia e sua família, à 

imprecisão diagnóstica e aos receios quanto à impossibilidade de continuidade do 

cuidado em função de eventual retorno do marido ao lar. 
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Figura 11: Ecomapa produzido pelo PET-Saúde (RELATÓRIO CASO ANDREIA) 
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4.3.3. O caso Clido 

 Clido é um homem que conhecemos aos 41 anos. Com um cotidiano bastante 

restrito à sua casa e a dois serviços de saúde (UBS e Hospital), mobiliza-o a 

necessidade de resgatar uma vida ativa e autônoma, de certo modo, sua 

legitimidade social como cidadão. Entre aquilo que se perdeu, duas marcas 

fundamentais: o trabalho e as relações afetivo-sexuais com as mulheres. Na busca 

pela restituição da cidadania, a insistência pela garantia de alguns direitos conduz 

seu itinerário. 

Nascido no interior de um estado do Nordeste do Brasil, Clido era, de sete 

filhos, o mais novo. Sua história de vida é relatada, basicamente, pela trajetória de 

trabalho. Começou a trabalhar aos 12 anos, em atividades ligadas à produção 

agrícola e pecuária, juntamente com seu pai, sendo dos irmãos o único afeito ao 

trabalho, o que gerava forte admiração da família. Trabalho duro, atravessado pelas 

secas, numa condição familiar econômica precária. Associa a morte cardíaca do pai, 

ainda na sua infância, a episódios decorrentes dessa condição. 

As primeiras crises de epilepsia surgiram quando tinha dez anos, sendo o 

tratamento dificultado pela distância de sua moradia em relação à zona urbana. A 

mudança para São Paulo, aos 17 anos de idade, foi motivada pela intenção de 

cuidar desse quadro e de trabalhar, podendo juntar dinheiro para comprar uma casa. 

Clido vendeu um garrote e comprou uma passagem para São Paulo, sem o 

conhecimento da mãe, pois, segundo conta, ela lhe impediria de vir. A mãe, em 

relação a quem demonstra forte vínculo afetivo, faleceu em 2010 e Clido pode visitá-

la por duas vezes depois de ter se mudado, embora tenha ficado inicialmente dez 

anos sem contato com a família. Seu irmão e alguns primos já haviam migrado para 

trabalhar em São Paulo, seja em obras ou em metalúrgicas, e foram esses primos 

que auxiliaram em sua entrada para o mercado de trabalho.  

Clido trabalhou em muitas obras em São Paulo, por alguns períodos 

contratado por empresa e com registro em carteira. Sente orgulho por seus patrões, 

que denomina como classe alta, confiarem nele e conversarem com ele. Através 

desse trabalho, pode construir sua própria casa, onde morou com a sua família. 

Embora um de seus irmãos também more com a família em São Paulo há muitos 

anos, mantém contato com ele apenas por telefone, em função da distância entre os 

bairros.  
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Ao lado do trabalho, orgulha-se das relações com as mulheres, tema muito 

presente em sua história. Refere ter morado com muitas companheiras e manter 

algumas relações simultâneas com diferentes mulheres, nas quais se sentia muito 

desejado por elas, que, inclusive em alguns casos, queriam ter filhos com ele. 

Considera-se pai biológico do filho de uma delas, embora ele tenha sido registrado 

por outro pai. Assim como fala do desejo das mulheres por ele, refere histórias em 

que seus pais pretendiam realizar casamento para ele, por ser um homem 

trabalhador e honesto. O trabalho lhe dá, assim, dignidade, e está relacionado à sua 

possibilidade de relação com as mulheres, afirmando sentir muita falta da vida 

sexual, questão que o acompanha com muita importância. 

 Clido casou-se com uma mulher que conheceu aos 26 anos, quando ela 

contava com 15 anos. Ela é mãe de seus 06 filhos, que teriam entre 16 e 06 anos de 

idade. A relação com a esposa, aparentemente, sempre foi conflituosa, mas se 

agravou após a configuração do quadro de transtorno mental.  

 Sua primeira crise de agressividade ocorreu no ano de 2004, quando ainda 

era casado, desencadeando um histórico de internações. Relaciona esse fato, que 

dispara seu circuito no campo do diagnóstico psiquiátrico, à demissão por abandono 

de emprego da empresa em que trabalhava, em função de crises de epilepsia e das 

internações subsequentes, a partir do que começa a percorrer um longo percurso 

pautado na restituição de seus direitos. Em uma de suas crises, ocorrida no mesmo 

ano, ingeriu 23 comprimidos e invadiu uma casa acreditando ser a empresa onde 

trabalhava, da qual estava com muita raiva, motivado pelo desejo de matar o patrão.  

Segundo relato de Clido, a separação do casal se deu quando, no ano de 

2008, sua mulher fugiu com os filhos, levando consigo os documentos do BPC, que 

comprovavam sua incapacidade laboral pelo diagnóstico de esquizofrenia. Em 

perícia realizada em 2009, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) declarou 

sua capacidade laboral, passando o usuário a produzir um intenso investimento em 

relação ao resgate desse que considera seu direito e que teria sido confiscado pela 

esposa.  

Segundo relato dela, a que pudemos ter acesso em visita feita em conjunto 

com Clido à residência onde a ex-esposa mora com os filhos, a separação foi 

motivada por outras questões. Afirma que era violentada fisicamente por Clido, mas 

que o limite do casamento foi estabelecido quando ele a traiu com sua irmã, 

entendendo que é natural os homens traírem suas esposas, mas que não podia 
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aceitar essa traição. Apesar de ter saído de casa com os filhos, tentou ajudá-lo no 

que estava ao seu alcance, sobretudo acompanhando-o em consultas e apoiando na 

busca das medicações. Ressente-se dos profissionais de saúde que o atendem nos 

diversos serviços acusarem-na de tratá-lo mal, sem conhecer a história dos dois e 

não confia nos ACS que, para ela, são fofoqueiros, espalhando na vizinhança 

informações sobre a intimidade da família.  

Segundo ela, Clido ficou depressivo após a demissão na qual seus direitos 

não foram assegurados e, desde então, apesar de ser um bom pai, ajudando em 

algumas necessidades da família, não assume a responsabilidade pela educação e, 

sobretudo, pela escolarização dos filhos, sentindo-se sobrecarregada. Quando 

diante da compreensão da mulher sobre as razões que dispararam a separação, 

Clido relata que tinha muitas relações com outras mulheres fora do casamento, mas 

que ela também o traía com outros homens, ao mesmo tempo em que o perturbava 

em função dessa questão. Afirma que nunca gostou da mulher, que ela sempre foi 

muito fácil, referindo-se a algumas práticas sexuais, e que dessa forma devia atuar 

também com outros parceiros. 

Em relação à história relacionada ao diagnóstico de transtorno mental, ela 

teve início em 2004, conforme referido acima. Clido teve muitas internações 

anteriores disparadas por crises de epilepsia, sendo que em 1999 iniciou 

acompanhamento no Serviço Social da Indústria da Construção e do Imobiliário do 

Estado de São Paulo (SECONCI). Refere serem essas crises causadas pelo 

cotidiano estressante do trabalho e, sobretudo, pela cobrança exagerada dos 

patrões, sendo que para ele a sua intensificação está relacionada às primeiras 

alucinações e ao transtorno mental. Segundo Clido, perdeu a mente por conta do 

trabalho, da esposa e das medicações, associando suas alucinações com a 

intoxicação provocada pelos remédios que tomava para as crises epilépticas. 

Logo após a primeira crise psiquiátrica, foi encaminhado aos serviços de seu 

território para acompanhamento em saúde mental. Nesse momento, já realizava 

tratamento do quadro neurológico em um Hospital, o qual se mantém com consultas 

semestrais ainda hoje. Encaminhado para avaliação e tratamento no CAPS, esse 

serviço entendeu, à época, que Clido não apresentava perfil para atendimento em 

CAPS, encaminhando-o para a sua UBS de referência, onde passou a participar do 

grupo de saúde mental, no ano de 2005. No ano de 2006, começou a ser atendido 

pelo médico clínico da Unidade, com o qual segue em acompanhamento. 
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O grupo de saúde mental da Unidade teve uma importância significativa para 

o usuário, sendo um espaço de acolhimento e de elaboração sobre as suas 

vivências, sobretudo relacionadas à história de trabalho, sem o qual seu cuidado 

ficou basicamente restrito à manutenção dos medicamentos, além da constante 

retomada dessa elaboração em função das questões que atravessam o atendimento 

com a assistente social da UBS. Possui vínculo significativo com essa profissional, 

tendo os encontros iniciados em 2009, em função da necessidade de garantir seus 

benefícios e reaver seus direitos, sobretudo em relação ao campo trabalhista. Desde 

então, residente no território de cobertura da UBS pelo modelo tradicional, faz 

consultas quinzenais com a assistente social, além das consultas com o médico, que 

representa para ele também uma importante referência.  

Os atendimentos com a assistente social sempre giraram em torno da 

garantia de direitos relacionados ao trabalho, então sob a forma de benefício. 

Embora avaliado como capacitado para o trabalho pelo INSS em 2009, não 

apresentou possibilidades de exercer alguma atividade remunerada, o que o 

fragilizou ainda mais, agravando os problemas de saúde, em função do que o fez, 

em 2011, voltar a morar com a esposa e os filhos, situação que não se sustentou. 

Nesse percurso, tentou-se tanto o BPC como a retomada do processo contra o 

empregador, o qual sempre foi de difícil sustentação para Clido, não tendo a 

empresa em momento algum o reintegrado ao trabalho. Na tentativa de 

reestabelecimento do auxílio-doença, ele foi aposentado por invalidez pelo INSS no 

ano de 2011. 

Atenta ao forte desejo de Clido se relacionar com outras pessoas, que vem 

acompanhado de suas dificuldades em criar vínculos e estabelecer relações de 

confiança, a assistente social indicou a ele a participação em atividades do CECCO, 

sendo que compareceu apenas a uma delas, no ano de 2009. Além da distância 

desse serviço, consta informação de que Clido se desorganizou quando da segunda 

visita ao CECCO, chegando até o CAPS de tal modo que, não identificado com os 

usuários dessa instituição, não mais retornou a qualquer dos serviços. Percebe-se a 

necessidade de que sua a rede possa lhe fortalecer para que estabeleça novas 

relações, as quais ficam muito marcadas pelo registro da ameaça, da insegurança e 

da desconfiança, em que se reedita a história dos direitos retirados, resultando em 

um cuidado bastante centralizado na UBS.  
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Seu diagnóstico psiquiátrico formulado pela Unidade, que em 2006 foi de 

esquizofrenia e epilepsia, passou, a partir de 2010, a ser acrescido por outros 

transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e à doença física, além de 

retardo mental moderado. Durante esse período, foi também intensificada a 

prescrição medicamentosa, a qual, segundo o médico, responde atualmente a um 

conjunto de ajustes que foram necessários para estabilizar as convulsões, as crises 

de agressividade e as alucinações.  

O usuário, contudo, se queixa muito dos efeitos da medicação, atribuindo aos 

remédios uma condição associada ao empobrecimento de seus laços sociais, 

questão muito central em seu projeto terapêutico. Queixa-se de muita sonolência, 

dificuldade de memorização, e, sobretudo, de disfunção erétil, que compreende 

relacionada ao uso da medicação. Encaminhado para urologista no AME no ano de 

2012, esse profissional solicita avaliação do psiquiatra do mesmo serviço, 

entendendo o quadro ocasionado pela utilização medicamentosa. O psiquiatra, por 

sua vez, posiciona que essa alteração deveria ser feita pelo médico da UBS, o qual, 

finalmente, avalia não haver possibilidade de diminuição da medicação, 

compreendendo ainda, a partir de alguns atendimentos realizados com Clido, que a 

impotência sexual de que se queixa deve estar relacionada a outros fatores: 

 

Com relação especificamente a impotência sexual - que foi atribuído 
aos medicamentos por um psiquiatra que solicitou revisão 
medicamentosa ao médico da UBS – esse último afirmou que o 
Haldol seria o único medicamento que poderia resultar em tal efeito, 
porém Clido toma uma dosagem muito pequena para tal. Relatou algo 
que não apareceu nos encontros que os bolsistas e a preceptora 
tiveram com o usuário, que em consultas com ele o usuário disse que 
não sentia mais atração por nenhuma mulher, que teria sido 
‘assediado’ por uma inquilina, mas que não sentiu nada. Além disso, 
Clido já falou para ele que teve experiências homossexuais, mas que 
também não sentia mais vontade de se relacionar com homem. 
Quando traz a queixa para a consulta com o clínico, perguntando se 
teria alguma coisa que poderia tomar para que melhorasse seu 
empenho sexual, o clínico responde perguntando o motivo já que não 
sente atração por ninguém, fica então sem resposta, mas é receitada 
uma vitamina (RELATÓRIO CASO CLIDO).32 

 

Das histórias de internação, Clido destaca episódios e mecanismos de 

contenção física, que o deixavam ainda mais agressivo.  

                                                           
32 Relatório não publicado, disponível dentre os documentos do PET-Saúde arquivados pelo Comitê 
Gestor do Pró-Saúde: São Paulo, 2014. 
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Hoje, separado da esposa, mora sozinho em uma casa própria, cuja parte 

superior foi vendida para outra família, com a qual não possui bom relacionamento. 

Considera-se o provedor da vida da ex-esposa e dos filhos e entende que, em 

função disso, é por ele que seus filhos nutrem afeição. Eles contam com o benefício 

Bolsa Família, cujo recebimento tem sido inconstante, com atual suspensão 

ocasionada pelo abandono escolar dos filhos mais velhos, o que aflige muito Clido.  

Ele identifica nos filhos o desejo de ter algumas coisas que lhes são 

inacessíveis, ao mesmo tempo em que não consegue mobilizá-los para a 

importância dos estudos como caminho para um trabalho capaz de garantir uma 

vida melhor. Os filhos e a sua ex-esposa, por sua vez, em diálogo realizado conosco 

durante VD, apontam as dificuldades relacionadas à evasão escolar: distância da 

escola em relação à localização da casa e falta de dinheiro para pagar transporte; 

ausência de repreensão dos pais em relação a esse desligamento; exposição de um 

dos filhos na escola, quando foi acusado por roubar uma carteira da professora, 

resultando em ação policial; desgaste da sua ex-esposa no contato com as escolas 

para a regularização das matrículas dos filhos e a falta de apoio de Clido diante 

dessas dificuldades.  

A intervenção do PET-Saúde no caso buscou favorecer a elaboração de Clido 

em relação às suas vivências, assim como a ampliação de seus itinerários. Para 

isso, foram intensificados os seus atendimentos, nos quais foi possível trabalhar 

temas como a sua história de vida; as internações, que configuram questão muito 

presente em seu discurso; a administração da medicação; as possibilidades de 

ampliação de recursos de cuidado e, com isso, das redes de relações; e o apoio 

para o fortalecimento do exercício da paternidade no grupo familiar. Destaca-se dos 

encontros com Clido a elaboração do Ecomapa em conjunto com ele e a utilização 

do Guia da Gestão Autônoma da Medicação (ONOCKO CAMPOS et al, 2012a), 

processo no qual ele demonstrou alguma autonomia na gestão dos remédios, com 

importante conhecimento e domínio de seus efeitos.  

Ainda com o usuário, foram oferecidos suporte e apoio para um encontro com 

os filhos e a ex-esposa, a fim de que pudesse tratar da questão da escolarização, 

que muito o afligia. A estratégia, com ele pactuada, esteve bastante direcionada a 

uma mediação na conversa entre Clido e seus filhos sobre a importância da 

escolarização, com a sinalização de outras possibilidades de espaços para 

atividades educacionais a partir de iniciativas construídas pela população do 
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território, assim como do Centro Cultural da Juventude. Avaliou-se que a visita se 

constituiu como um encontro que contribuiu para o seu empoderamento na 

retomada da responsabilidade pela educação dos filhos.  

Além disso, foi possível recolocar a indicação do CECCO como serviço capaz 

de favorecer a ampliação de suas relações e circulação social, diante da qual, 

apesar da repetição da resistência em um momento inicial, houve posterior adesão. 

Para que ela ocorresse, foi fundamental a corresponsabilização pelo cuidado, 

favorecida pelas discussões desse caso na reunião de matriciamento, inaugurada na 

UBS tradicional a partir do processo do PET-Saúde. Essas reuniões foram 

importantes para a possibilidade de vínculo entre Clido e os profissionais do 

CECCO, propiciando a descentralização do cuidado do caso. 

Assim como a reunião de matriciamento, a presença do PET-Saúde permitiu 

outros espaços de encontro na equipe para a discussão do caso. Além das reuniões 

mais frequentes entre a preceptora, que era a assistente social referência do caso 

na Unidade e os bolsistas, foi possível promover um encontro entre a assistente 

social e o médico clínico para a discussão do cuidado de Clido. Inicialmente possível 

apenas por meio de uma troca de e-mails, essa estratégia possibilitou, 

posteriormente, uma reunião entre os profissionais, a partir da qual houve maior 

domínio da assistente social sobre os critérios estabelecidos para a prescrição 

medicamentosa, assim como pactuação com o médico quanto às estratégias para 

ampliação das redes sociais e da autonomia do usuário. A aproximação da equipe 

com o neurologista que o acompanha em função do quadro de epilepsia pelo 

hospital, apesar de proposta, não foi possível por resistência do próprio Clido, que 

afirma estar bem cuidado e evita aproximação de outras pessoas com a médica em 

função do modo ríspido com o qual teria tratado sua esposa anteriormente. 

 Das conquistas desse processo em relação à ampliação de seus itinerários, 

reconhecemos a sua participação e vinculação com as atividades do CECCO, o 

recente envolvimento com atividades de duas igrejas, das quais passou a frequentar 

os cultos, e talvez a mais delicada de todas: a negociação, a seu pedido, para que 

pudesse ter um fogão, possibilidade da qual vinha privado por indicação dos 

profissionais que acompanham seu caso, em função das crises convulsivas. Ter um 

fogão significa para ele a possibilidade de cozinhar a própria comida, não mais 

dependendo da ex-mulher e dos filhos para se alimentar. Ter fogão é um signo 

importante na passagem da doença para a cidadania. 
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Podemos, a título de síntese, localizar que seu PTS era basicamente restrito 

ao tratamento medicamentoso voltado à interrupção das crises e ao 

acompanhamento e suporte em relação aos direitos trabalhistas, constituindo-se 

ainda espaços de vínculo e interlocução via as duas referências da equipe da UBS 

(médico e assistente social), os quais eram importantes para a elaboração de suas 

vivências de sofrimento.  

O processo do PET-Saúde investiu na direção da ampliação das redes sociais 

de Clido, assim como na ampliação de sua autonomia e responsabilização, para o 

que a articulação entre membros da equipe, entre diferentes serviços, assim como o 

investimento contínuo e intensivo no caso foram fundamentais. 

Finalmente, sobre Clido, a ex-esposa, seus filhos e outros familiares, não 

temos informações relativas à raça/cor. 

 

 

Figura 12: Ecomapa de Clido no tempo Presente (RELATÓRIO CASO CLIDO) 
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Figura 13: Ecomapa de Clido do seu Passado (RELATÓRIO CASO CLIDO) 
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4.3.4. O caso Lourival 

Lourival tinha, no momento da pesquisa, 35 anos. Sua mãe tem, além dele, 

outros dois filhos, sendo o primeiro um homem – que nasceu quando ela ainda era 

solteira –, e a segunda uma mulher, irmã mais nova de Lourival também por parte de 

pai, a qual é casada e tem dois filhos. A mãe, aparentemente, teve após a 

separação com o pai uma relação estável com outra mulher, a qual morou com eles 

desde quando Lourival era criança, tendo falecido há poucos anos. Apesar da mãe 

demonstrar imenso afeto por ela, a relação não apenas não é explícita, como parece 

haver por parte de ambos, Lourival e sua mãe, uma preocupação em caracterizá-la 

publicamente como uma amizade. Também circula de forma velada informação 

sobre possível orientação homossexual do irmão mais velho. Não há informação 

disponível sobre raça/cor.  

                  

 

Figura 14: Genograma produzido pelo PET-Saúde (RELATÓRIO CASO LOURIVAL)33.  

 

Conhecemos sua história de vida, basicamente, a partir das informações 

disponibilizadas ao longo de seu acompanhamento pelo CAPS, de tal modo que 

grande parte do que sabemos gira em torno de seu histórico de internações 

psiquiátricas, aparentemente bastante relacionado à experiência de sua 

sexualidade. 

                                                           
33 Relatório não publicado, disponível dentre os documentos do PET-Saúde arquivados pelo Comitê 
Gestor do Pró-Saúde: São Paulo, 2014. 
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A primeira de suas 37 internações ocorreu aos 14 anos de idade. Segundo 

seu relato, na ocasião, após ver a irmã numa situação de intimidade física com o 

namorado, vestiu as roupas dela, saiu pela rua e foi parar em uma instituição que 

realizava trabalho com adolescentes, que acionou um Hospital Psiquiátrico. Feito o 

atendimento pelo psiquiatra, receberia alta, mas por solicitação de sua mãe 

permaneceu internado. Refere ao seu diagnóstico como transtorno bipolar, definição 

que, tal como apresentada por ele, parece estar relacionada à maneira como exerce 

sua sexualidade.  Sobre o circuito da doença e suas marcas na história de vida de 

Lourival desde o seu diagnóstico, destacamos o poder da medicação: 

 

Conta de forma significativa que foi nessa circunstância que “tomou o 
seu primeiro haldol” (medicamento antipsicótico) e assume para si a 
hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar (RELATÓRIO 
CASO LOURIVAL). 

 

Em relação à sua sexualidade, Lourival considera-se homossexual e justifica 

o uso de substâncias como hormônios femininos e colágeno, que administra sem 

acompanhamento profissional, pelo desejo de melhorar a aparência. Essa questão, 

de difícil abordagem pela equipe, é tratada por ele na condição de que sua mãe não 

tenha conhecimento. Parece que os conflitos na relação com a mãe em torno do que 

ela consideraria definidor da homossexualidade do filho são os maiores motivadores 

para suas internações psiquiátricas. Por alguns períodos, Lourival vive em situação 

de rua, trabalhando como profissional do sexo e fazendo show como drag queen nas 

regiões centrais da cidade, sendo que mais atualmente refere experimentar esse 

tipo de circulação também na região da FÓ/Brasilândia.  

Lourival interrompeu os estudos no ensino médio e tem dificuldade de dar 

seguimento a eles. Seus empregos são muito inconstantes, trabalhando na maioria 

das vezes como porteiro de prédio. Sem trabalho há um ano, manifesta o desejo de 

um emprego formal que lhe dê condições de morar sozinho. Considera-se com 

dificuldades de manter relacionamentos afetivos estáveis, restringindo-se a contatos 

estabelecidos pela internet.  

Assim, observa-se que seus itinerários são basicamente restritos a dois 

circuitos: o circuito da saúde e o circuito da rua, sendo o primeiro fortemente 

marcado pelas internações em hospitais psiquiátricos, instituição que empobreceu e 

restringiu sua adolescência e juventude em relação às experiências comuns a essa 
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faixa etária. O circuito da rua representou a única possibilidade de ruptura e 

ampliação de suas vivências, seja em relação à opressão das instituições da 

psiquiatria ou à opressão das relações familiares, carregando, contudo, experiências 

muito veladas, sobretudo quanto às práticas de sexualidade e trabalho, que parecem 

acompanhadas de um sentido subversivo em relação à ordem estabelecida e à 

moral vigente. No acesso às informações sobre a trajetória do usuário é sempre 

fortemente presente conteúdos implícitos ou não ditos. Assim, por exemplo, as 

internações solicitadas pela mãe são explicadas pelo fato dele sair para se divertir 

ou fazer coisas que a desagrade. 

 Sua inserção no CAPS não foi capaz de reverter esse circuito. Apesar de 

mostrar-se calmo, afetivo e capaz de sustentar por argumentos seu ponto de vista e  

de não identificarmos outra explicação para as internações psiquiátricas e para as 

rupturas que lhe condicionam à situação de rua que não a proibição velada em 

relação à sua identidade e ao exercício de sua sexualidade, seu projeto terapêutico 

na instituição foi traçado a partir da hipótese diagnóstica de transtorno bipolar. Tal 

projeto efetivou-se quase exclusivamente pela medicação e foi constantemente 

atravessado pelos períodos de internação.  

 Lourival chegou ao CAPS em 2005, encaminhado por um hospital psiquiátrico 

e já com várias internações anteriores. Era acompanhado por outro Hospital da 

cidade. Desde os primeiros momentos de sua presença no serviço, a equipe 

percebe a relevância das questões em torno de sua sexualidade e se mobiliza pela 

dificuldade de definição de seu diagnóstico. As mudanças produzidas em seu projeto 

terapêutico são referidas, basicamente, em relação aos períodos e dias em que 

deveria frequentar o CAPS, que diminuem em função da identificação da 

estabilidade do quadro, assim como pela definição de sua frequência em grupos. 

Nesses espaços, em geral sua participação é muito marcada pelas questões da 

sexualidade que apresenta e por comportamentos provocativos que terminam por 

resultar, algumas vezes, em conflitos com outros usuários (usa fone de ouvido, 

canta e fala concomitante à fala de outros participantes, dentre outros da mesma 

ordem).   

Cerca de quatro meses após seu ingresso no serviço, foi feito 

encaminhamento ao CECCO e à UBS, sem contato direto ou discussão de caso 

com esses serviços, sendo que no CAPS o usuário permaneceu com consultas 

médicas e grupo de psicoterapia. Desse grupo, recebeu alta três meses depois. 
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Passados mais alguns meses, sem registros de que o usuário tivesse acessado o 

CECCO, para o qual já havia sido feito dois encaminhamentos até esse momento, a 

equipe reafirma também o encaminhamento para a UBS de referência.  

Passado um ano, portanto no início de 2007, Lourival retornou ao CAPS 

encaminhado pelo Pronto-Socorro onde foi atendido em uma nova crise, na qual 

teria parado de dormir e feito coisas que desagradavam a sua mãe. Teve também, 

pouco tempo depois, mais uma passagem pelo hospital. Atendido no grupo de 

psicoterapia por mais um período e sendo sua mãe inserida no grupo de família, a 

equipe, pouco tempo depois, concluiu pela sua inadequação nos espaços grupais, 

persistindo no encaminhamento para o CECCO e indicando atendimentos 

individuais no próprio serviço. No meio desse mesmo ano, a equipe legitimou o 

modo como ele circulava no serviço, mantendo apenas as consultas médicas como 

PTS.  

No final do ano de 2008, Lourival novamente retornou ao serviço, a partir de 

uma nova crise, que coincidiu com sua saída do emprego e cujos primeiros sinais 

são identificados pela mãe pelo fato dele ter saído para se divertir.  No final do ano 

de 2008 voltou a trabalhar, permanecendo até o final de 2012 em atendimento pelo 

CAPS basicamente por consultas médicas.  

Em meados de 2013 novamente o CAPS é procurado por Lourival, sua mãe e 

dessa vez também sua irmã, que se mostrou disponível para acompanhar a situação 

de saúde de Lourival. As queixas apresentadas nesse momento giravam em torno 

da prescrição medicamentosa. Apesar da referência do caso afirmar a importância 

da presença de Lourival no CAPS para que ele pudesse ser melhor acompanhado, o 

mesmo não compareceu aos encontros e consultas marcadas nos meses seguintes. 

No final do ano de 2013 retornou ao CAPS encaminhado pelo AME Psiquiatria, no 

qual foi atendido após nova passagem pelo hospital. O caso, após alguns outros 

atendimentos no CAPS, foi então escolhido para ser acompanhado juntamente com 

a equipe pelo PET-Saúde.  

Durante o período que se seguiu, sua presença no CAPS foi esporádica e os 

contatos com ele e a família, muito difíceis. Em 2014, iniciou uma frequência a 

espaços não estruturados dessa instituição, ficando nas refeições e relatando estar 

em situação de rua. Assim, transcorridos esses nove anos desde seu ingresso no 

CAPS, permaneceram os períodos de internação em hospital, não havendo qualquer 

registro acerca de seu atendimento pela UBS.  
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Com a presença do PET-Saúde no acompanhamento do caso, foram 

realizados atendimentos individuais e VD. Considerando a dificuldade de dar 

continuidade às ações propostas com Lourival, em função da sua aproximação ao 

circuito da rua, momento em que se distanciou do CAPS também durante o período 

de acompanhamento pelo PET-Saúde, buscou-se a articulação com um CAPS da 

região central da cidade e com o CAPS AD III, nesse caso para hospitalidade 

noturna. Também houve tentativa de retomada do vínculo com sua mãe e 

aproximação com a UBS, onde há apenas um registro em prontuário de Lourival e 

também apenas um registro no prontuário de sua mãe, não havendo 

acompanhamento da família pela ACS. Buscou-se identificar, nesse momento, se 

em alguma ocasião houve contato de Lourival com o CECCO, não existindo registro 

de acolhimento ou frequência do usuário nesse serviço. Foram realizadas também 

discussões do caso em equipe.  

Durante esse processo, os contatos com ele foram muito dificultados. Ele 

retirou-se de casa durante a VD, procurando o CAPS com solicitação de albergue e 

medicação para dormir, geralmente em momentos diversos do acordado, 

apresentando-se cada vez mais desorganizado na medida em que se intensificava 

sua permanência na rua. Em nenhum momento participou da construção de seu 

ecomapa, o qual não chegou sequer a conhecer.  

Os efeitos do percurso do PET-Saúde refletiram-se muito mais na ampliação 

do entendimento da equipe sobre a sua história de vida e familiar, com isso 

modificando-se o vínculo com o usuário e o desenho de seu PTS, até então 

orientado pelos atendimentos psiquiátricos e pelo uso das medicações. Efeito 

possível está na modificação do modo como Lourival passou a circular no serviço, 

sendo acolhido em espaços não estruturados e demandando, para além da 

medicação, outros recursos de apoio necessários em seus itinerários, como, por 

exemplo, espaços protegidos para dormir durante o período na rua.  

Apesar de muitos atendimentos médicos, seu PTS é gerido pela profissional 

de referência de seu caso no serviço, uma auxiliar de enfermagem, com forte 

protagonismo do usuário na definição dos rumos de seu cuidado, o que ele impõe 

pelo modo como resiste a aderir a algumas estratégias.  

O acolhimento às crises por equipe multiprofissional e sem o uso de 

medicação, realizado desde meados de 2012, parece ser sentido pelo usuário e 

seus familiares, que se queixam dele ser apenas acolhido, reclamando pelo trabalho 
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médico-centrado. A mudança de perspectiva foi intensificada pelas discussões de 

equipe sobre o caso, realizadas a partir do PET-Saúde, nas quais as formas de 

cuidado até então propostas puderam ser revisitadas e criticadas pelos próprios 

profissionais.  

 

Um exemplo disso foi a reflexão sobre o porquê, diante da 
inconsistência dos encaminhamentos feitos, optou-se por mantê-lo no 
CAPS com atendimentos estritamente médicos (RELATÓRIO CASO 
LOURIVAL). 

  

O trabalho do caso pelo PET-Saúde promoveu, dessa forma, mais impactos 

em termos da problematização por parte da equipe em relação às formas de cuidado 

sustentadas pelo CAPS, do que propriamente em termos de mudanças nos 

itinerários do usuário. O PTS centrado nas medicações e consultas médicas, com 

reprodução do ciclo de internações, foi posto em análise de forma contundente. 

Experimentou-se como direção de um novo PTS, inicialmente, a possibilidade de 

suporte e apoio diante da situação de vulnerabilidade encontrada por Lourival 

quando experimenta o circuito da rua, apostando-se em redes com outros serviços, 

a fim de evitar a internação psiquiátrica como consequência necessária. Em longo 

prazo, é evidente a necessidade de apoio para a ampliação de itinerários em torno 

da construção e estabilização de vínculos afetivos e de trabalho, possibilitando maior 

autonomia em relação à família e, assim, a interrupção das formas de opressão 

vividas nessa relação.  
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Figura 15: Ecomapa produzido pelo PET-Saúde (RELATÓRIO CASO LOURIVAL) 
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CAPÍTULO 5 – A radicalidade antimanicomial da Reforma 

Psiquiátrica: uma análise a partir de Projetos Terapêuticos 

Singulares da rede de saúde mental da FÓ/Brasilândia 

 
“Certamente, uma das terapias mais importantes para 
combater a loucura é a liberdade. Quando um homem 
é livre tem a posse de si mesmo, tem a posse da 
própria vida, e, então, é mais fácil combater a loucura. 
Quando eu falo de liberdade, falo da liberdade para a 
pessoa trabalhar, ganhar e viver, e isto já é uma luta 
contra a loucura. Quando há a possibilidade de se 
relacionar com os outros, livremente, isso torna-se 
uma luta contra a loucura” (Franco Basaglia). 

 

A adjetivação antimanicomial da Reforma Psiquiátrica afirma uma direção 

para a transformação do modelo de assistência em saúde mental, das diretrizes 

jurídicas e institucionais orientadoras da política pública de saúde mental e das 

próprias referências epistemológicas e teóricas, representando uma reforma da 

própria psiquiatria enquanto campo do conhecimento que sustenta a definição de 

doença mental. Essa colocada entre parênteses por uma Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial, referenciais teórico-conceituais, assistenciais e ético-políticos 

devem alimentar um conjunto de ações atentas às necessidades dos indivíduos e da 

comunidade, em busca de uma sociedade que se construa a partir da diversidade e 

que, reconhecendo-a, possibilite o pleno acesso aos direitos a todos os cidadãos. 

Nesse sentido, a Reforma Psiquiátrica Antimanicomial afirma, em um só 

tempo, o direito à liberdade e o direito à vida e à saúde. Como tal, apresenta-se 

como projeto revolucionário em uma sociedade que tratou como subterrânea a 

experiência da loucura, assim como a sua relação consigo mesma, com seus 

conflitos e contradições.  

 

Contrariando a norma, o projeto antimanicomial rompe com o 
anonimato, abre espaços para a voz dos loucos, que falam em nome 
próprio e se apresentam publicamente em defesa de uma causa que 
inventa um outro destino para os que não integram o universo da 
razão. À tirania da razão, opõe a solidariedade e o compromisso ético 
de recusa a todas as formas de violência, silenciamento e exclusão 
das subjetividades. E, à imposição da norma, como recurso de 
construção da paz pública, contrapõem-se a alegria e a inquietação 
da invenção de formas de vida que recusam a ditadura da igualdade 
como saída (ABOU YD, 2007, p. 53).  
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Na centralidade dos conflitos sociais que o projeto antimanicomial ousa 

denunciar, está a desigualdade estrutural, diante da qual o movimento pela Reforma 

Psiquiátrica soma-se a outros movimentos que reivindicam a reconstrução do campo 

de direitos, agora também aos loucos. Nessa medida, a Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial, em última instância, faz laço com o projeto de uma política de 

Estado de plena garantia de acesso e direito à saúde, denunciando, por esse 

recorte, o seu papel na sociedade de classes e convocando-o a se movimentar nas 

contradições tensionadas ao longo das lutas travadas nessa sociedade.  

Por essa razão, Berlinguer (1969/1976) afirma a importância do 

reconhecimento, seja pela tomada de consciência ou pelas conquistas sucessivas 

resultantes das mobilizações de novas forças, da posição desse sistema em relação 

à integridade física de todas as pessoas, apontando para o processo revolucionário 

como melhor programa de saúde pública. É nessa medida que reconhecemos no 

projeto da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial não apenas a reivindicação pela 

liberdade, mas também pela igualdade. Essa utopia não está ancorada em uma 

perspectiva liberal, mas sim naquela que reconhece a desigualdade como ponto de 

partida. Nesse sentido, afirmou Marx (1875/2000, pp. 25-26): 

 

Em uma fase superior da sociedade comunista, quando houver 
desaparecido a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão 
do trabalho e, com ela, o contraste entre o trabalho intelectual e o 
trabalho manual; quando o trabalho não for somente um meio de vida, 
mas a primeira necessidade vital; quando, com o desenvolvimento 
dos indivíduos em todos os seus aspectos, crescerem também as 
forças produtivas e jorrarem em caudais os mananciais da riqueza 
coletiva, só então será possível ultrapassar-se totalmente o estreito 
horizonte do direito burguês e a sociedade poderá inscrever em suas 
bandeiras: de cada qual segundo sua capacidade; a cada qual 
segundo suas necessidades. 

  

A Reforma Psiquiátrica apresenta-se, portanto, como movimento de luta pela 

transformação social em nosso país, sendo sua adjetivação antimanicomial derivada 

desse sentido de transformação. Nas análises dos PTS construídos e desenvolvidos 

pela rede da FÓ/Brasilândia em relação aos quatro casos que acabamos de 

apresentar identificamos seus avanços e suas fragilidades, refletindo a realidade 

mais ampla dessa política pública. O reconhecimento da liberdade, da autonomia e 

da singularidade dos sujeitos permite sua presença na comunidade e sua própria 

reivindicação pela cidadania. Ao mesmo tempo, uma série de precariedades 

relativas às condições de vida no território e à implantação das políticas públicas de 
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saúde e saúde mental no município dificulta a ruptura em relação ao modelo médico-

sanitário de abordagem da questão. 

 Dentre elas, destacamos, ao longo da análise dos PTS, aquelas que impõem 

especiais dificuldades à gestão do cuidado em saúde mental no campo da Atenção 

Básica. Isso porque reconhecemos que nesse momento a possibilidade de a 

Atenção Básica ocupar o espaço de cuidado em saúde mental, assumindo seu papel 

de coordenação, representa um salto estratégico à Reforma Psiquiátrica. Estratégico 

na medida em que a Atenção Básica atua em relação às condições do território e, 

com isso, nela se situa a potência de provocação de mudanças no encontro da 

comunidade com a diversidade e na constituição de redes de acesso a direitos a 

partir das necessidades concretas dos usuários, o que representa a centralidade da 

utopia antimanicomial.  

 

[A Reforma Psiquiátrica] Refere-se à ousadia de inventar um novo 
modo de cuidar do sofrimento humano, por meio da criação de 
espaços de produção de relações sociais pautadas por princípios e 
valores que buscam reinventar a sociedade, constituindo um novo 
lugar para o louco. Isso implica transformar as mentalidades, os 
hábitos e costumes cotidianos intolerantes em relação ao diferente, 
buscando constituir uma ética de respeito à diferença (YASSUI, 2010, 
pp. 172-173).  

 

Sem se confundir com uma transformação dos serviços de saúde mental, a 

Reforma Psiquiátrica precisa avançar na direção da complexa transformação de 

processos sociais. Para isso, parece fundamental qualificar as condições para a 

intensificação das ações de cuidado pela Atenção Básica e para o trabalho a partir 

de redes intersetoriais, de tal modo que o avanço de outras políticas públicas de 

acesso a direitos é também uma urgência.  

 

5.1. O circuito medicalização/internação e a rede substitutiva: 

colocando a doença entre parênteses? 

Nos relatos dos casos Lindalva, Andreia, Clido e Lourival apresentados no 

capítulo anterior, podemos, sem dúvida, conhecê-los mais por suas histórias de vida 

e pelos sentidos e significados que acompanham suas experiências de sofrimento, 

do que propriamente pelos diagnósticos pelos quais se define sua condição de 

doentes mentais. Lindalva é citada pela equipe como esquizofrênica crônica. 

Andreia não tem um diagnóstico definido, o que parece ser algo bastante 
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mobilizador para o serviço, que aventa sobre a influência de fatores psíquicos em 

seu quadro convulsivo. Clido carrega ao longo do tempo uma extensa lista de 

diagnósticos, sendo estes atualmente definidos como esquizofrenia, epilepsia, 

retardo mental moderado e outros transtornos mentais devidos à lesão e disfunção 

cerebral e à doença física. Lourival teve um diagnóstico inicial de transtorno afetivo 

bipolar, hipótese diagnóstica que assume para si, muito embora a própria equipe 

problematize esse diagnóstico, identificando, em verdade, somente conflitos 

resultantes do modo como ele exerce a sua sexualidade.  

No encontro entre a forma como o diagnóstico aparece ao longo dos relatos 

dos casos, como a singularidade de cada experiência é reconhecida e como os PTS 

são traçados, algumas contradições se evidenciam. Tais contradições residem no 

fato de que, se por um lado a referência à doença como definição e compreensão da 

experiência de cada sujeito apresenta-se de modo bastante pontual nos relatórios 

dos casos, de outro, a centralidade dessa concepção ainda define os itinerários de 

cuidado e os PTS construídos pela rede de forma contundente, anunciando 

dificuldades relativas à sua superação. 

Podemos partir, diante de cada caso, das configurações subjetivas que 

condicionam o diagnóstico de doença mental, das práticas de cuidado decorrentes e 

das produções de sentido sobre a própria experiência e identidade que delas 

derivam. Na história de Lindalva aparece como elemento marcante para a 

construção do diagnóstico a desorganização diante das atividades cotidianas 

definidoras de seu lugar nas relações sociais: Lindalva perdeu a condição para o 

trabalho, para o cuidado dos filhos, para o papel de esposa. Tem pouca 

possibilidade de cuidar de si própria, de seu corpo, de suas necessidades. Agitação 

e agressividade parecem características marcantes dos momentos em que se 

encontra em crise, nos quais perambula pelo território e pela cidade de forma 

indiferenciada. Confusa, agitada, descuidada e, sobretudo, desorganizada são 

expressões que se repetem no relatório de seu caso como referência à dinâmica 

que define a sua doença mental desde a perspectiva da equipe.  

No caso de Andreia não há, como vimos, uma precisão em termos de 

diagnóstico psiquiátrico, embora a mobilização para que o caso pudesse ser 

acompanhado pela experiência do PET-Saúde apresentava relação importante com 

a necessidade de sua definição. 
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A equipe pensa na possibilidade de encaminhá-la para avaliação 
psiquiátrica e aguarda o resultado de exames feitos que possam 
ajudar no esclarecimento de tal diagnóstico (RELATÓRIO CASO 
ANDREIA). 

 

As questões associadas à possível configuração de um caso de transtorno 

mental estão relacionadas às crises convulsivas e suas consequências, na medida 

em que são seguidas por quadro de amnésia, perda da consciência e paralisação. 

Ao lado desses efeitos, as dores, fraturas, hematomas e cicatrizes que decorrem 

das crises produzem um sofrimento significativo. Contudo, mais importante para 

essa associação por parte da equipe parece ser a situação de violência e 

vulnerabilidade vivida por Andreia, da qual decorrem dificuldades relativas ao 

autocuidado e à gestão da vida familiar. Esses elementos aparecem como centrais 

para a definição de um caso que requer atenção em saúde mental. 

 

A equipe levantou a hipótese de que os traumas gerados pelas 
vivências precoces de violência poderiam estar associados ao quadro 
clínico apresentado pela paciente. [...] Observam que Andreia 
apresenta dificuldades no autocuidado e na gestão da família, e 
também identificam alguns desafios no acompanhamento do caso e 
na elaboração do projeto terapêutico familiar, tais como: a 
vulnerabilidade social (dificuldades financeiras); a possibilidade de 
retorno do marido a casa e a possível interrupção dos planos 
traçados para a família; as consequências das crises epiléticas que 
limitam sua autonomia e dificultam o encaminhamento para outros 
equipamentos que possam contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida da família (RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

 

No caso de Clido, um quadro de alucinações auditivas e delírios persecutórios 

deu início à sua trajetória no campo da assistência psiquiátrica, quadro bastante 

associado, para ele, aos efeitos neurológicos das crescentes intervenções 

medicamentosas para o controle da epilepsia e às tensões vividas no ambiente de 

trabalho. As demandas em saúde mental sustentam-se, controladas as alucinações 

e delírios, no seu modo introvertido e embotado e no sentimento de tristeza e 

impotência que dificulta o estabelecimento de vínculos e as relações sociais do 

usuário.  

Finalmente, na história de Lourival nada aparece como mais contundente 

para a sua inserção no campo da atenção psiquiátrica, dentro ou fora da rede 

substitutiva desse território, do que a questão relativa à sua sexualidade. A 

sustentação de toda a história de internação, medicalização e atenção em saúde 

mental, de modo geral, não demonstra outra ancoragem que não aquela relativa à 
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homossexualidade. Dessa questão derivam as marcas de seu processo de 

institucionalização no campo da saúde mental e a consequente escassez de 

vínculos para além do âmbito familiar, assim como a circulação e a permanência nos 

espaços da rua, associadas a comportamentos abusivos e subversivos comumente 

identificados, em sua história, como expressões da doença mental. 

 

A partir das diversas intervenções da pesquisa, incluindo os 
atendimentos junto a Lourival e reuniões para discussão do caso 
entre a equipe do CAPS e do PET-Saúde, foi possível perceber que 
as principais questões identificadas são exatamente as lacunas 
encontradas que estão implícitas e são inferidas pelos profissionais, 
cujo eixo transversal, que tangencia todos os outros, é a orientação 
sexual de Lourival, e a forma como as instituições, e ele próprio, 
lidaram/lidam com isso (RELATÓRIO CASO LOURIVAL). 

 

Impossível não reconhecer, a partir dessas construções, o diagnóstico da 

doença mental como referido a um processo sócio-historicamente determinado.  

 

O conceito de nexo causal entre os fenômenos, determinado de modo 
mecanicista pelas ciências naturais, nivela e confunde os elementos 
biológicos, psicológicos e sociais de que é constituída toda 
experiência humana, ao colocar entre parênteses as contradições, 
presentes em cada nível, que nascem da dialética entre indivíduo e 
organização (BASAGLIA, 1979a/2010, p. 280). 

  

Isso permite que o social seja assumido como natureza, destituído, assim, de 

sua historicidade. Por essa razão, reconhecer na doença a dimensão sócio-histórica 

possibilita enfrentar a própria doença do sistema produtivo. Nas histórias acima 

referidas, a desorganização diante das exigências de papéis sociais organizadores 

do grupo familiar, a submissão a formas de violência e opressão marcadas por 

relações de gênero, a dominação e expropriação do sujeito – produzidas ao mesmo 

tempo pelo trabalho e pelos processos de medicalização, a subversão expressa em 

determinadas formas de experimentação da sexualidade diante da moral instituída, 

recebem sua tradução sob a forma de doença. Mas esses processos não podem 

ficar naturalizados e objetivados pela apreensão da doença. Precisam ser 

desvelados como necessidades impostas por um corpo econômico, que são 

antagônicas às necessidades do indivíduo e da coletividade, e que por isso resultam 

em conflitos e sofrimentos que se expressam na linguagem da doença. Nesse 

processo, quando não desvelado, a intervenção técnica cumpre a função de fiadora 

do corpo econômico (BASAGLIA, 1979a/2010). 
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 Parece, então, que no cotidiano dos serviços da saúde mental da rede 

FÓ/Brasilândia, é esse desvelamento radical da doença mental como processo 

complexo, sócio-historicamente determinado que, fragilizado, fragiliza também as 

possibilidades de ruptura com a centralidade da doença na relação com a loucura. 

Bezerra Jr. (2007) apresenta uma redefinição da patologia ao afirmar que ela não 

pode ser assumida como a negação ou a ausência de saúde, mas expressa, em 

verdade, uma normatividade reduzida e uma restrição da capacidade de agir 

criativamente ou produzir movimentos nas relações com o mundo. Essa concepção 

recoloca, para a rede substitutiva de saúde mental, a perspectiva de intervenção e 

cuidado diante dos casos de pessoas com transtornos mentais graves. 

 

Na luta antimanicomial, o que temos feito, de alguma maneira, é 
procurar criar dispositivos clínicos e um cenário social que alarguem a 
possibilidade de exercício dessa normatividade por parte daqueles 
cujo funcionamento psíquico os coloca fora dos padrões da 
normalidade social. Reconhecemos que a potência normativa não é 
igual para cada um e que não se pode esperar de todos o mesmo 
desempenho, mas em cada sujeito há sempre a possibilidade de 
ampliação dessa normatividade, e é a isto que se dirige a clínica 
(BEZERRA JR., 2007, p. 28). 

 

Permitir que o sujeito lide com seu sofrimento, de modo a libertar-se do 

constrangimento imposto à sua normatividade e com vistas à transformação da 

sociedade que lhe é definidora, exige reconhecer o campo total que constitui a 

experiência dos indivíduos, através da complexidade entre aspectos biológicos, 

psíquicos e sócio-históricos. Enquanto sociedade, não alcançamos ainda uma 

perspectiva que garanta esse reconhecimento. Ela está posta como possibilidade, 

como contradição, mas não como unidade, até porque as condições que produziram 

a naturalização da experiência da loucura como doença mental não foram 

superadas.  Como tal, ela se expressa no cotidiano dos serviços, nos quais circulam 

e convivem diversas significações relativas a essa questão, significações que 

acompanham as experiências da comunidade, do próprio usuário e de seus 

familiares e também dos trabalhadores que compõem as equipes.  

Os PTS dos casos que analisamos, conforme nos deteremos com maior rigor 

adiante, revelam que sem esse deslocamento radical em relação ao objeto com o 

qual trabalhamos, tendemos a perpetuar como dispositivos de cuidado práticas que 

reduzem a abordagem dos casos à doença. Tais práticas permanecem, desse 

modo, predominantemente centradas na medicalização, sem interrupção do ciclo de 
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internação nos hospitais psiquiátricos e com pouca ampliação das possibilidades de 

existência na relação com o corpo social.  

Os ecomapas produzidos para expressar os itinerários terapêuticos de 

Lindalva apresentam, na versão da usuária, além dos vínculos familiares 

exclusivamente o vínculo com o médico da equipe de ESF. Na versão construída 

pela equipe, os vínculos presentes, além daquele fortemente estabelecido em torno 

de sua casa e fragilmente estabelecido com a comunidade, restringem-se a serviços 

do campo da saúde: UBS, Pronto-Socorro, Hospital Psiquiátrico e o AME no qual 

retira os medicamentos de alto custo. Além disso, compõe a dimensão do tempo 

presente de seu ecomapa as andanças, que representam o momento de ruptura e 

desorganização de Lindalva e em relação ao qual a equipe não tem qualquer tipo de 

aproximação, participação ou acompanhamento. Trabalho, igreja, experiências em 

outras cidades e CAPS compõem a dimensão do passado, ao mesmo tempo em 

que CECCO, Estética e Acompanhamento Terapêutico são apresentados como 

perspectiva futura. 

No ecomapa de Andreia, compõe o itinerário da usuária as escolas que os 

filhos frequentam, os vizinhos e a igreja que lhe oferecem suporte, além do CRAS, 

por meio do qual tem acesso ao benefício Bolsa Família, todos em relação aos quais 

não há nesse momento nenhuma articulação por parte da ESF. Ao lado desses 

dispositivos, encontram-se a UBS, a AMA, o CAPS i e o Pronto-Socorro. Recursos 

orientados para a ampliação da sociabilidade estão referidos apenas como sugestão 

de planos futuros: CEU, Casa de Cultura, Jovem Aprendiz, EJA. 

Nos ecomapas de Clido, construídos com o usuário em duas versões – uma 

relativa ao presente e outra ao passado –, chama a atenção a perda do trabalho, 

dos amigos, das casas noturnas e da relação com as mulheres e a inclusão, 

atualmente, da UBS e do Hospital, com todos os procedimentos de saúde que 

passam a fazer parte de sua rotina.  

Finalmente, no ecomapa de Lourival a forte presença dos dispositivos de 

atenção em saúde mental (CAPS, AME, Pronto-Socorro e Hospitais) se contrapõe 

aos outros campos que fragilmente aparecem como constitutivos de sua rede: a 

relação conflituosa com a mãe, a circulação pelas ruas do centro da cidade, 

dimensão em relação à qual o CAPS também não tem nenhuma aproximação, e 

experiências pontuais de trabalho, restando como dimensão futura seu 

fortalecimento, assim como dos vínculos de amizade. 
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Com isso, identificamos que os ecomapas evidenciam uma concentração dos 

serviços, recursos e intervenções do campo da saúde nos itinerários dos usuários. 

Isso demonstra, em verdade, a dificuldade de responder à experiência de sofrimento 

vivenciada por eles a partir da invenção, reconstrução ou mobilização de novas 

possibilidades de relação com a comunidade, de tal modo que a referência 

predominante à rede de saúde reafirma a perspectiva da doença na aproximação 

com essa experiência. 

Existe, no trabalho das equipes, um olhar e uma atenção importante à 

singularidade dos casos, à subjetividade de cada indivíduo, para além da doença 

que caracteriza seu quadro. Por exemplo, encontramos no relatório de Lindalva a 

possibilidade de oferecimento de escuta pela equipe. Isso favorece a ressignificação 

da doença como mal de angústia pela usuária e o acolhimento da tristeza e das 

preocupações relativas às relações familiares, assim como do medo quanto ao 

abandono e à solidão. Embora Lindalva procure insistentemente o médico para 

prescrição e administração de medicações, essa procura é também percebida como 

pedido de ajuda, acolhimento e atenção, e esse reconhecimento possibilita um 

vínculo e uma escuta que permitem a circulação de novos significados em torno da 

experiência da doença, então reconhecida como sofrimento.  

 

A equipe ESF, e depois o NASF, investem em Lindalva desde 2006. 
Aproximam-se dela, ouvem o que ela fala (geralmente o pedido é por 
medicação), buscam dar-lhe uma resposta na medida do possível, 
diferenciando essa aproximação do restante da comunidade e da 
família que a destratam, chamam-na de louca ou de velha e a 
expulsam dos locais de comércio. Este vínculo duramente 
conquistado permitiu que Lindalva começasse a falar com as equipes 
do “mal da angústia”, sentimento que lhe oprime o peito, que lhe 
causa dor na alma e que Lindalva deseja retirar de si com 
medicações. Neste ponto do tratamento de Lindalva as equipes 
vislumbram uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida da 
paciente, pois embora com um diagnóstico de esquizofrenia crônica, 
embotamento afetivo, ela começou a fazer contato com suas 
emoções, chorar pelo abandono do marido, preocupar-se com o 
adoecimento de um filho, segurar um neto recém-nascido nos braços, 
sofrer com o desprezo de outro filho, alegrar-se com um passeio que 
realizou com a filha, declarar para as equipes “não cuidei dos meus 
filhos” e agora desejar pintar os cabelos para ficar bonita 
(RELATÓRIO CASO LINDALVA). 
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Também no caso de Andreia o trabalho da UBS, por meio da ESF, representa 

um olhar e atenção a dimensões de sua vida que extrapolam a doença: 

 

De maneira geral observamos que houve boa adesão e aceitação das 
propostas terapêuticas, que indicam que existe um bom vínculo e 
uma relação de confiança entre a UBS e a usuária. [...] A UBS 
representa para Andreia uma fonte de apoio para o desenvolvimento 
de alguns de seus projetos de vida e também a possibilidade de obter 
uma melhoria nas condições de vida de sua família. Neste sentido, a 
usuária costuma buscar orientações para o enfrentamento de 
problemas vividos em seu dia a dia, sejam eles da área da saúde, 
social, ocupacional e/ou emocional. Recentemente Andreia tem 
solicitado orientações no que se refere à criação dos filhos e ao 
cuidado com as filhas adolescentes. A equipe, de maneira geral, está 
atenta às necessidades e acolhe as demandas de saúde da família 
(RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

 

Clido é atendido quinzenalmente na UBS, no modelo tradicional, pela 

assistente social e acompanhado pelo mesmo médico clínico desde 2006. Dos 

relatos dos profissionais, depreende-se o conhecimento de muitos aspectos 

referentes à sua vida, à relação com a família e os vizinhos, questões relativas ao 

trabalho e à sexualidade, as quais são muito mobilizadoras para o usuário. 

 

Os profissionais de referência da UBS são a assistente social e um 
clínico, com os quais criou um vínculo forte. Clido afirma que as 
consultas trimestrais com o clínico geralmente estão associadas aos 
medicamentos e sua revisão. O usuário alega que o médico não 
responde a todas as suas demandas por falta de tempo na consulta, 
principalmente no que tange ao sofrimento psíquico relacionado à 
saúde. A assistente social é com quem ele consegue falar sobre sua 
vida particular, suas relações com os vizinhos, exames, dificuldades 
na vida cotidiana, seus filhos, sua história em geral e procurar saídas 
práticas, como a busca de benefícios que ele tem direito. É com o 
apoio desta profissional que consegue, em 2005, o auxílio doença e 
para de trabalhar, posteriormente conquista aposentadoria por 
invalidez (RELATÓRIO CASO CLIDO).  

 

Lourival, acompanhado pelo CAPS, apesar de sua inconstância na 

participação das atividades e propostas terapêuticas ofertadas pelo serviço, parece 

retornar sempre a ele como um ponto de referência. No que pese o maior 

distanciamento dessa equipe em relação ao seu cotidiano e à sua circulação no 

território, é no contato com ela que pode se explicitar os conflitos relativos à 

experiência da homossexualidade nas relações com a família e seus 

desdobramentos na sua história de tratamento psiquiátrico. 
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Em relação à sexualidade, Lourival consegue dizer que se considera 
homossexual e, por vezes, faz uso de substâncias como hormônios 
femininos e colágeno, alegando que quer continuar sendo homem, 
mas deseja “melhorar sua aparência”. Não faz nenhum tipo de 
acompanhamento profissional para direcionar o uso dessas 
substâncias e apenas sua referência no serviço consegue abordar 
com ele esse tema sob a perspectiva dos danos à saúde e riscos que 
estava correndo. Observou-se também aqui uma questão forte entre 
mãe e filho, pois Lourival não trata desse assunto com ela e solicita 
sempre que isso seja mantido em sigilo. Além disso, a mãe alega que 
não há problemas na homossexualidade do filho, tendo em 
contrapartida a isso, registros no prontuário e a memória da equipe do 
CAPS que apontam uma tentativa dela de que isso seja de algum 
modo tamponado e esse conflito seria o grande motivador para as 
internações psiquiátricas (RELATÓRIO CASO LOURIVAL).  

 

Nessa medida, não podemos dizer que a relação estabelecida pela equipe 

com os usuários não esteja referida à dimensão singular de sua existência. O olhar a 

essa dimensão está presente, mas a concepção acerca da doença mental não é 

radicalmente problematizada a partir do recurso à historicidade, o qual permite 

efetivamente desvelar a dimensão social e econômica que sustenta sua formulação.  

Sobre os elementos que contribuem para a fragilidade dessa desconstrução 

podemos citar, inicialmente, a permanência do hospital psiquiátrico na rede de 

saúde e os efeitos que dela se desdobram. Partimos de uma constatação 

importante. Os três casos aqui estudados e diagnosticados com algum quadro de 

transtorno mental (Lindalva, Clido e Lourival), chegaram ao serviço apresentando 

itinerários de cuidado basicamente marcados pela internação em hospitais 

psiquiátricos e pela medicalização: 

 

O primeiro contato com o serviço de Atenção Básica se dá no ano de 
2006, quando o, até então, marido de Lindalva vai à procura de 
atendimento na UBS após mais um surto de sua esposa. Informa que 
ela já passou por diversas internações em instituições psiquiátricas, 
faz uso de medicamento controlado, mas não sabe precisar quais, e 
quando questionado a respeito da agressividade da mulher afirma 
observar esse tipo de comportamento somente nos momentos em 
que os familiares ameaçam interná-la (RELATÓRIO CASO 
LINDALVA). 
 

Em 2004, ainda casado, Clido teve o primeiro surto de agressividade 
no trabalho. Este ocorrido desencadeou o início do histórico de 
internações. Conta um episódio do mesmo ano, com raiva da 
empresa, ingere 23 comprimidos, invade uma casa acreditando ser a 
empresa, um morador dessa casa o ameaça com uma arma, ele pega 
um ônibus e faz o homem o perder de vista. Através da preceptora e 
do próprio usuário conseguimos a informação sobre suas diversas 
internações em diferentes hospitais psiquiátricos, em um dos 
encontros diz que em um dos hospitais já foi, inclusive, amarrado. [...] 
Recebeu alta, ainda intoxicado, e logo que sai do hospital tem uma 
alucinação visual, vê no táxi seu irmão morto no banco de trás. 
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A partir desse momento não se lembra de nada, mas teve uma 
convulsão e se machucou. Foi levado para o Pronto-Socorro 
Psiquiátrico pelo SAMU, e o laudo da internação do psiquiatra aponta 
intoxicação medicamentosa, no mesmo dia que saiu de um Hospital 
foi internado em outro. Diz que lá não comia, não reconhecia as 
pessoas (RELATÓRIO CASO CLIDO). 
 

Sua primeira internação foi aos 14 anos, quando teria “surtado” ou “se 
perdido”. Em um dos atendimentos individuais, relatou que viu sua 
irmã aos “amassos” com o namorado, vestiu-se com as roupas dela e 
saiu pela rua. Acabou indo parar numa instituição que, de acordo com 
ele, fazia trabalho com adolescentes à época, que teria acionado o 
Hospital Psiquiátrico e que o hospital teria chamado sua mãe. Diz 
também que o psiquiatra iria dar alta após o atendimento, porém 
atendeu à solicitação da mãe e o manteve internado. Não consegue 
dizer quais são os argumentos da mãe para tal pedido e nem o que 
motivou o médico a acatá-la (RELATÓRIO CASO LOURIVAL). 

  

Tratamos no primeiro capítulo, ao resgatar importantes diretrizes para a 

Reforma Psiquiátrica a partir dos fundamentos da experiência italiana (ROTELLI, 

1987/1988), acerca dos efeitos da manutenção do hospital psiquiátrico para a rede 

de serviços que pretende ser comunitária e garantir a substituição ao manicômio. A 

partir das experiências aqui relatadas reconhecemos seus efeitos perversos do 

ponto de vista da sustentação, enquanto dimensão subjetiva da realidade, da 

identificação da loucura com a doença, da cura como única perspectiva para a 

intervenção e do modelo médico de atenção como aquele capaz de ofertar as 

respostas necessárias aos casos que demandam cuidado em saúde mental. Os 

usuários e suas famílias encontraram, em seus itinerários de cuidado, o hospital 

psiquiátrico e as práticas dele decorrentes como resposta. Apresentar outro modelo 

de cuidado significa transpor as referências já consolidadas em nossa sociedade e 

reafirmadas por essa experiência. 

 O conceito de dimensão subjetiva da realidade nos apoia na compreensão 

desse processo. Entendida como construções individuais e coletivas, que se 

constituem mutuamente e que são constitutivas dos fenômenos, a dimensão 

subjetiva da realidade refere-se a “produtos subjetivos ‘sociais’” (GONÇALVES e 

BOCK, 2009, p. 144). Essa formulação ajuda a compreender que na relação que a 

sociedade estabelece com a loucura, os significados socialmente construídos sobre 

a doença mental estão presentes e contribuem para a sua identificação como 

incapacidade, desrazão, periculosidade. Contribuem ainda para a identificação entre 

um certo modelo de normalidade e saúde. Reforçam, nesse sentido, a utopia pela 

cura, condicionando-a às intervenções médicas que respondem à concepção 
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naturalizada de doença. A produção desse campo encontra, como analisamos ao 

longo da reconstituição da história da loucura desenvolvida nesse trabalho, múltiplas 

determinações que representam suas bases objetivas e subjetivas. 

 

A relação entre dimensão subjetiva e o contexto histórico deve ser 
considerada a partir do eixo básico de análise que é a historicidade, 
entendida como processo contraditório: envolve indivíduos que 
pertencem a classes sociais. A implicação é considerar o processo de 
alienação produzido socialmente que se apresenta, atravessado por 
mediações, na dimensão subjetiva da realidade (GONÇALVES e 
BOCK, 2009, p. 144). 

   

É perante essa dimensão que se contrapõe uma perspectiva de cuidado que 

recoloca a questão da doença mental a partir de seus determinantes sócio-

históricos, enfrentando perspectivas engendradas pelo processo de alienação que 

permitiu a sua formulação. E é em função desse processo que se apresenta a 

dificuldade de desmontá-la nos serviços e no território.  

Os elementos de dimensão subjetiva que expressam a reafirmação da 

doença mental estão presentes, de forma muito marcante, na posição dos familiares. 

Na família de Lindalva, seus filhos e sua mãe, muitas vezes, recorrem à internação 

como resposta à sua condição. Supervalorizam o cuidado medicamentoso, 

resistindo a outras propostas de atenção e objetizam Lindalva na condição de 

doente, desapropriando-a da gestão da própria vida, a partir da concepção de que a 

mesma está destituída de autonomia. Como expressão marcante desse modo de 

relação que a família estabelece com Lindalva, temos a informação de que a mãe 

dilui sua medicação no café, negando a ela o poder de decisão sobre o seu corpo. 

Na mesma direção, é a mãe quem autoriza sua participação na pesquisa, 

assumindo-se como responsável pelos atos de Lindalva. 

Não apenas a família, mas também a comunidade reproduz elementos de 

dimensão subjetiva que, ao identificar na experiência da loucura uma doença 

mental, inviabilizam o encontro, a troca, o contato, a convivência. 

 

Assim como seus filhos não se importam com a mãe, Lindalva diz que 
as pessoas na rua também não desejam sua presença, quando sai 
para comprar cigarro no bar perto de sua casa diz que gritam para ela 
“vai embora sua louca”, se vê velha e feia, reconhecendo que só tem 
a mãe nesta vida, mulher forte, orgulhosa, dominadora que 
desapropria a filha dos cuidados da própria vida (RELATÓRIO CASO 
LINDALVA).  
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 Na história de Clido, a relação conflituosa com os vizinhos pode estar 

marcada por elementos relativos a essa dimensão subjetiva, que presentes em sua 

experiência e daqueles com os quais convive podem impor obstáculos para uma 

relação que não esteja atravessada pelo signo da doença. Igualmente, nas relações 

com os filhos e com a ex-esposa, embora se reafirme constantemente como o 

homem provedor que responde às suas necessidades, é cobrado pela ausência de 

participação na educação das crianças. Essa ausência pode estar diretamente 

relacionada à cristalização de sua invalidação desde o diagnóstico da doença mental 

e suas cicatrizes nessa relação parental.  

Nas relações de Lourival com sua família, mais especificamente sua mãe, 

reafirma-se os significados que reduzem sua experiência à ordem da patologia. As 

intervenções da mãe aparecem como muito determinantes para o seu ciclo de 

múltiplas internações e, na relação com o CAPS, sua reivindicação apresenta-se 

centrada nos medicamentos. Segundo dados disponíveis no relatório do caso, a 

família queixa-se quando Lourival é apenas acolhido no serviço e reclama pelo 

trabalho médico-centrado. Além disso, outras grupalidades aparecem empobrecidas 

entre seus laços sociais, como consequência inclusive de sua trajetória de 

internações psiquiátricas.  

 As histórias das práticas e das internações em hospitais psiquiátricos 

constituem, diante desse cenário, condições objetivas que fortalecem na dimensão 

subjetiva da realidade modelos próprios de uma lógica manicomial. Elas carregam, 

ao lado de todas as marcas relativas à anulação e objetivação dos sujeitos, as 

marcas relativas à violência, a qual se sustenta, em última medida, na negação da 

humanidade das pessoas consideradas doentes mentais no interior dessas 

instituições. 

 

Na última VD ressaltou-se o intenso tremor da usuária, talvez devido 
ao prolongado uso de Haldol, assim como marcas arroxeadas pelo 
corpo, oriundas das agressões sofridas durante a internação 
(RELATÓRIO CASO LINDALVA). 
 

Ficava em uma cama de ferro amarrado por todo o tempo, nervoso 
pulava e arrastava as camas que eram presas uma na outra. Pensava 
em matar os guardas, entre outras coisas. Relata que “perdeu a 
mente” (sic), alucinava porque tomava remédio em cima de remédio e 
que misturá-los era prejudicial. Mas também “perdeu a mente” por 
causa do trabalho e da ex-esposa. Ao mesmo tempo diz que 
cuidaram bem dele neste hospital, o levavam no banheiro porque não 
conseguia fazer nada sozinho e usava fralda (RELATÓRIO CASO 
CLIDO). 
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Nos anos de adolescência/juventude, Lourival teve sua circulação 
apenas através de hospitais psiquiátricos, impossibilitando-o de ter 
experiências comuns a essa faixa etária, como estudos e trabalho, 
momento no qual sua trajetória é marcada exclusivamente pelo 
circuito da saúde. Entendendo que dentro dos diversos tipos 
serviços de saúde, ele ficou também restrito a somente uma 
modalidade, a da internação manicomial, pode-se problematizar se 
isso não é emblemático da manifestação na vida de um sujeito do 
“manicômio como instituição totalizante”. Corrobora com isso a 
constatação da extrema relevância para a história de Lourival da 
expressão do que seria sua “doença psíquica”, “bipolaridade” e 
necessidade de manter-se medicado com psicotrópicos, muitas vezes 
explicitada pelo usuário e por sua família. Além de sua 
institucionalização stricto senso, é possível problematizar também 
que o fato de ter passado boa parte desse tempo internado nessas 
instituições cuja proposta central de tratamento é o isolamento social 
e restrição àquele ambiente, a circulação pelo território a rigor, não 
houve. Ou seja, a aparente mobilidade visual que o ecomapa induz, 
verdadeiramente pode ser traduzida como paralisação por longos 
períodos de tempo em um mesmo espaço (RELATÓRIO CASO 
LOURIVAL). 

 

  Basaglia (1977/2010) alerta sobre a necessidade dos serviços territoriais 

substitutivos ao hospital psiquiátrico prosseguirem a luta contra a lógica manicomial, 

do que depende o protagonismo direto de seus trabalhadores. Isso quer dizer que, 

como parte da realidade objetiva, as experiências possibilitadas pela rede territorial 

podem oferecer novos encontros com a loucura, propiciando ressignificações e 

contribuindo, assim, para a transformação da dimensão subjetiva da realidade que 

sustenta os modos de opressão e de anulação dos sujeitos marcados pelo 

diagnóstico da doença mental. Então, é preciso reconhecer os serviços e suas 

práticas ao mesmo tempo como espaços de reprodução e de transformação dos 

elementos objetivos e subjetivos que constituem essa dimensão.  

 Contudo, uma questão se coloca para nós. Como serviços e equipes que não 

têm podido construir a crítica radical à concepção fundante do modelo manicomial 

de atenção em saúde mental poderão potencializar a desconstrução dos saberes 

historicamente construídos acerca da doença mental, que constituem a dimensão 

subjetiva da realidade? Nesse ponto, resgatamos o debate sobre a 

institucionalização da Reforma Psiquiátrica apresentado em capítulos anteriores, 

para evidenciar no cotidiano dos serviços o encolhimento do campo de interlocução 

com o movimento antimanicomial. Destacamos aqui a questão do movimento 

antimanicomial por reconhecer que nem os processos tradicionais de formação nem 

a burocratização que acompanha a abertura e o funcionamento dos serviços dessa 

rede têm favorecido a efetiva reformulação das concepções em torno da doença 
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mental. Nessa medida, o movimento social e a participação orgânica no mesmo 

possibilitam uma experiência de questionamento e reposicionamento na relação com 

a loucura que os espaços institucionais pouco têm possibilitado. Lobosque (2007), 

ao afirmar sobre a potência do movimento antimanicomial para a Reforma 

Psiquiátrica defende: 

 

A sua constituição como movimento social, autônomo face a partidos 
e administrações, permitiu assegurar conquistas importantes – não só 
para as importantes realizações já obtidas no âmbito da Reforma 
Psiquiátrica, mas também para uma clara concepção de Reforma que 
se quer. Vem propiciando a organização política dos usuários e 
familiares, que se tornaram assim protagonistas decisivos na luta por 
uma sociedade sem manicômios. Trouxe aos seus militantes a 
inestimável experiência do convívio e da amizade, do debate e da 
deliberação, em condições democráticas de igualdade e respeito, 
numa inusitada formação política que reconhece a dimensão da 
subjetividade, e dá suporte à experiência da loucura (LOBOSQUE, 
2007, p. 35). 

   

A autora, contudo, reconhece um impasse no que diz respeito à transmissão 

das ideias e dos saberes desenvolvidos ao longo da trajetória do movimento 

antimanicomial. Impasse que possui diversas expressões, uma das quais nos 

interessa destacar: o crescente afastamento na relação entre os serviços e o 

movimento e a substituição do entusiasmo e da paixão presente em seu cotidiano 

por um funcionamento rotineiro e por uma passividade.  

 

Num primeiro momento, a relação entre serviços e movimento 
organizado era amistosa e cúmplice: os trabalhadores dos serviços 
substitutivos, embora não sendo, em sua maioria, militantes no 
sentido estrito da palavra, encaravam a organização do movimento 
com simpatia, participando de muitas de suas iniciativas e atividades. 
Por outro lado, o movimento organizado encontrava na prática dos 
serviços um impulso decisivo para a sua atuação (Idem, p. 39). 

 

Realidade observada no território da FÓ/Brasilândia, historicamente muito 

marcado pelos espaços coletivos de organização e articulação dos trabalhadores e 

da população. Hoje, os fóruns do território envolvem baixo número de trabalhadores 

e não refletem uma perspectiva de participação e militância, representando em 

grande medida o cumprimento de agendas burocráticas. Ao mesmo tempo, o 

envolvimento de trabalhadores e usuários com o movimento antimanicomial é muito 

tímido no território. Ocorre pontualmente, por meio de algumas experiências 

propiciadas pelos serviços especializados. Expressão dessa timidez é a fragilidade 
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das mobilizações em torno da comemoração do Dia Nacional da Luta 

Antimanicomial nos serviços da rede, tema absolutamente ausente nas UBS. 

Lobosque (2007) compreende a fragilidade da relação entre movimento social 

e serviços condicionada a um conjunto de fatores. Em um primeiro momento afirma 

que em muitos municípios a abertura de serviços comunitários de atenção em saúde 

mental não visa a contraposição ao hospital psiquiátrico, mas a convivência com ele. 

Ao lado dessa questão, destaca a inexistência de uma política de recursos humanos 

no SUS e o descompasso entre a precarização da formação dos profissionais e a 

intensidade vivida no encontro com os casos de sofrimento mental grave: a 

voracidade das demandas e, de outro lado, a inexistência de demandas; o protesto e 

a reivindicação permanente de alguns usuários, e a absoluta indiferença de outros; a 

inércia, a estereotipia e o automatismo que requerem um longo investimento para a 

vinculação aos recursos de reconstrução dos laços sociais. A descrição da autora, 

absolutamente afinada à realidade da rede do território da FÓ/Brasilândia, 

acrescenta ainda outro elemento importante a esse contexto: o empobrecimento e o 

esvaziamento no campo da cultura, com reflexos na produção teórica, do ensino e 

da pesquisa, que afeta de forma importante a formação em saúde. 

 Reconhece no campo antimanicomial brasileiro os efeitos de um movimento 

cultural mais amplo, implicado com a explicitação da dimensão política que constitui 

a produção teórica e as experiências a ela relacionadas. Nesse sentido, ele injeta à 

Reforma Psiquiátrica os elementos que permitem o efetivo desmonte da concepção 

de doença, da qual mencionamos anteriormente carecer os nossos serviços:  

 

Uma crítica radical à soberania isenta e desinteressada da razão, tal 
como sustentada por uma antiga cumplicidade entre a ciência, a 
filosofia e a moral; uma subversão da concepção tradicional de 
sujeito; um destaque à dimensão do inconsciente; um interesse por 
aquilo que até então se desvalorizava como irracional (LOBOSQUE, 
2007, p. 38). 

 

 Nesse sentido, o apelo à reflexão constitui uma dimensão essencial ao 

trabalho nesse campo, no qual precisamos superar a dicotomia entre a ação e o 

pensamento se quisermos construir uma práxis transformadora do real. Afinal, como 

cita a autora (Idem, p. 44), “Na ausência de espaços próprios de pesquisa, reflexão 

e questionamento, a clínica antimanicomial deixa de sê-lo, perdendo a intensa 

vitalidade que já a fez florescer”.  
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 Ao fazermos essa discussão, nos auxilia o debate proposto por Cecilio (2007) 

acerca da possibilidade de autonomia, criação e liberdade conferida ao trabalhador 

no campo da saúde, como necessidade para que ele possa contribuir para o 

fortalecimento da autonomia de quem cuida. O autor forja o conceito de trabalhador 

moral da saúde para se referir àquele que fará adesão automática a conceitos e 

modos de organizar o cuidado que, formulados pelo campo da reforma sanitária, 

apresentam-se como justos e necessários, por princípio. De tal adesão derivaria a 

implementação de tais conceitos em sua prática cotidiana.   

 

Enfim, o trabalhador moral poderia ser caracterizado como um ator 
desistorizado, desterritorializado e pronto a orientar, de forma 
automática, sua prática pelas diretrizes definidas pelos dirigentes das 
organizações. Utilizo o conceito de trabalhador moral não como 
antônimo de trabalhador amoral ou imoral, mas no sentido de pensar 
trabalhadores que estariam "moralmente comprometidos" com 
determinados projetos, na medida em que justos e necessários na 
avaliação de quem os formula (CECILIO, 2007, p. 346). 

 

Na medida em que não estamos reivindicando esse tipo de adesão como 

condição para o cuidado orientado pela perspectiva antimanicomial, a questão que 

se coloca para nós é o quanto tem sido possível sustentar a capacidade de 

interrogação e reflexão nos serviços. É ela que permite a criação de categorias e 

conceitos que façam sentido para as práticas, tal como propõe a educação 

permanente em saúde. Sem que sejam impostas categorias relativas a modelos ou 

métodos, o mais importante seria garantir, nos espaços de trabalho, o encontro 

dialógico entre conceitos e sentidos que podem ser opostos, distintos, mas cujo 

debate sustenta o movimento.  

Para essa produção dialógica, que produz o encontro e coloca em debate 

diferentes perspectivas e olhares sobre a compreensão da experiência de sofrimento 

psíquico e a orientação das intervenções em saúde no território, alguns dispositivos 

são importantes favorecedores. Favorecedores, sobretudo, porque permitem a 

sustentação da indissociabilidade entre assistência, pesquisa e formação no 

cotidiano dos serviços. Essa parece ser, em última instância, a condição crucial para 

uma perspectiva antimanicomial, porque capaz de problematizar, desestabilizar, 

provocar transformações.  
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Destacaremos aqui o espaço das equipes e os dispositivos de apoio matricial, 

na medida em que entendemos que eles favorecem o encontro das diferentes 

perspectivas em relação à questão do cuidado em saúde mental que cada 

componente carrega, em função de sua inserção profissional, social e, até mesmo, 

de sua trajetória de vida.   

A partir dos casos com os quais construímos essa análise, podemos observar 

questões relativas a equipes que se constituem em três diferentes tipos de serviço: 

as equipes da ESF e a equipe de NASF que faz a função de apoio na Unidade, a 

equipe que atua na mesma UBS a partir do modelo tradicional e a equipe do CAPS.  

Acerca do funcionamento das equipes de ESF, embora reconhecemos que 

existem na Unidade equipes com diferentes configurações e trajetórias, 

responsáveis por microáreas também com características muito distintas, resultando 

em diferentes modos de funcionamento, existem questões que, de diversas 

maneiras, tangenciam suas práticas, revelando processos mais amplos. Assim, 

sabemos que algumas equipes conseguem manter seus espaços de reunião e 

construir neles processos de troca e aprendizagem com maior facilidade, ao mesmo 

tempo em que outras apresentam maior dificuldade. Muitas vezes, as equipes 

dependem da presença do NASF ou até mesmo dos profissionais médico e/ou 

enfermeiro para que as reuniões ocorram. Geralmente, essas são equipes que 

utilizam o espaço da reunião para passar casos a esses profissionais, reproduzindo 

o modelo de encaminhamento aos trabalhadores especializados, sendo mais difícil 

que a discussão dos casos se constitua como um espaço de formação e reflexão do 

grupo. 

Campos e Domitti (2007) problematizam a hierarquização presente nas 

equipes, sustentada por uma diferença de autoridade entre o profissional que 

encaminha o caso e aquele que o recebe, geralmente o especialista, o que revela 

também uma transferência de responsabilidade. Os autores propõem, a partir do 

modelo matricial, a horizontalidade como desafio de um novo modelo de gestão do 

trabalho em saúde, com vistas a combater a fragmentação do processo de trabalho.  

Elementos presentes na análise dos casos de Lindalva e Andreia mostram os 

desafios que ainda estão postos nessa direção, impactando a possibilidade de um 

olhar à demanda de saúde mental que verdadeiramente construa significados para 

além da doença e potencialize a construção de novos itinerários de cuidado.  
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Um exemplo relevante encontra-se no vínculo estabelecido entre Lindalva e a 

equipe da Unidade. Em verdade, o vínculo de Lindalva é com o médico da equipe. 

Sustenta-se em um cuidado cujas principais ofertas e respostas giram em torno da 

medicação e cujo vínculo reproduz, em certa medida, a passividade e a assimetria 

na relação médico-paciente. O envolvimento dos demais membros da equipe parece 

frágil e, desse modo, não contribuem para uma experiência de ampliação de 

vínculos que favoreçam o cuidado para além da referência medicamentosa. Assim, 

acompanha o vínculo exclusivo com o médico, a resistência em relação a outras 

formas de cuidado, que poderiam favorecer a transformação dos laços com a 

comunidade. Os modos como a ACS e a auxiliar de enfermagem atuam no caso 

evidenciam essa dinâmica: 

 

Notamos que durante a VD a ACS e a auxiliar de enfermagem 
permaneceram no quintal da primeira casa e não participaram do 
atendimento naquele momento, demonstrando, a nosso ver, um 
cuidado centrado na pessoa do médico, muito parecido com o modelo 
biomédico no qual as ações limitam-se a extinguir a doença. [...] Com 
relação à equipe pudemos perceber uma dinâmica bastante 
hierarquizada centrada na figura do médico. A ACS que acompanhou 
a visita ficou do lado de fora da casa, o que diz do modo de 
funcionamento da equipe. O vínculo existente com o médico de saúde 
da família é intenso e belo, no entanto acreditamos que este poderia 
ser ampliado para outros profissionais da equipe e da Unidade, pois 
uma vez que os cuidados se restringem a lógica biomédica as outras 
formas de atuação ficam em segundo plano, não alcançando o 
princípio da integralidade estabelecido nas diretrizes do SUS 
(RELATÓRIO CASO LINDALVA). 

  

A aproximação entre a ACS e Lindalva, propiciada pelo processo do PET-

Saúde, possibilitou também a mobilização de recursos da comunidade, por meio da 

atuação dessa profissional. Procurando responder ao incômodo de Lindalva com 

sua aparência física, ela realizou a articulação com uma cabeleireira que aceitou 

pintar os cabelos de Lindalva.  

Intervenção que, a um só tempo, recoloca a relação da comunidade com 

Lindalva, podendo movimentar elementos relativos ao que ela representa, e 

responde de um lugar absolutamente inovador no caso da usuária: não mais a 

reprodução da medicação que registra as marcas da doença em seu corpo, mas a 

possibilidade de uma intervenção que combate as cicatrizes da medicalização e da 

doença. Intervenção potente, que parte da aposta no território, para o que o 
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envolvimento da equipe, sobretudo da ACS, que por sua inserção no território possui 

maior domínio de seus recursos, foi essencial.  

 Sobre a importância da sustentação do trabalho interdisciplinar em saúde, 

Matos, Pires e Campos (2009) afirmam: 

 

A influência do modelo fragmentado de organização do trabalho, em 
que cada profissional realiza parcelas do trabalho sem uma 
integração com as demais áreas envolvidas, tem sido apontada como 
uma das razões que dificultam a realização de um trabalho em saúde 
mais integrador e de melhor qualidade, tanto na perspectiva daqueles 
que o realizam como para aqueles que dele usufruem. Considerando-
se a realidade e as especificidades do trabalho em saúde, que é 
desenvolvido por seres humanos para outros seres humanos, cuja 
complexidade ultrapassa os saberes de uma única profissão, é que 
se tem defendido que o trabalho em saúde deve envolver práticas 
que se identificam com o que tem sido classificado como multi, pluri, 
inter e transdisciplinaridade, por uma necessidade própria da 
evolução do conhecimento e da complexidade que vão assumindo os 
problemas de saúde na realidade atual (MATOS, PIRES e CAMPOS, 
2009, p. 864). 

 

Um elemento que tem sido constantemente mencionado como dificultador 

dessa possibilidade no território é a constante reorganização das equipes, que 

provoca uma descontinuidade e uma ruptura de vínculos cujos impactos não podem 

ser negligenciados para a possibilidade do trabalho conjunto. A própria história de 

implementação da ESF no território, como vimos anteriormente, marca esse 

conjunto de modificações, na medida em que os modelos de gestão vão produzindo 

um processo com muitas reconfigurações das equipes. Uma questão importante tem 

sido também a persistente existência de equipes que funcionam periodicamente com 

a ausência de médicos, necessitando de uma reorganização da Unidade no que 

tange ao trabalho das demais equipes.  

 

As equipes de Saúde da Família convivem com constantes 
reformulações do território adstrito devido ao processo natural de 
reorganização do mesmo, onde os ACS migram de microáreas, a 
rotatividade de profissionais é alta, intervindo na constância desejada 
da presença do mesmo profissional, para dar continuidade 
longitudinalmente aos casos. Nesta equipe este movimento não foi 
diferente (RELATÓRIO CASO LINDALVA).  
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Essa mesma questão foi vivida pela equipe durante o acompanhamento de 

Andreia pelo PET-Saúde: 

 

Durante a pesquisa houve uma readequação das referências nas 
equipes de saúde da família e uma redistribuição do 
acompanhamento de famílias. Sendo assim, o caso de Andreia 
passou a ser acompanhado por outra ACS. Consideramos que essas 
alterações, se não forem bem articuladas e trabalhadas com os 
usuários, podem acarretar em uma ruptura de vínculo e em um 
prejuízo na continuidade do acompanhamento em saúde 
(RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

 

Onocko Campos et al (2011) apontam que, apesar de haver poucos trabalhos 

relativos à rotatividade de profissionais no âmbito da Atenção Básica no Brasil, as 

hipóteses relativas aos fatores que levam à sua ocorrência aparecem referenciadas 

a três condições: forma de contratação, perfil do profissional e condições de 

trabalho. Em relação à primeira, o modo de contratação por instituições parceiras 

tem aumentado os contratos temporários e a rotatividade de profissionais da saúde, 

sobretudo médicos. Ele vem se ampliando no país, conforme apresentamos no 

segundo capítulo, e representa o modo de contratação dos trabalhadores da ESF no 

território. Os autores relacionam a implicação dessa condição com a possibilidade 

de articulação de redes e continuidade do cuidado: 

 

Todos os grupos identificam que a grande demanda de saúde mental, 
quando não filtrada, combinada com a falta ou a alta rotatividade de 
recursos humanos, são geradoras de dificuldades de articulação de 
uma rede de cuidados. Segundo os trabalhadores, nessas condições, 
as equipes, sobrecarregadas, têm dificuldades em dar continuidade 
aos compromissos e aos fluxos pactuados na rede, o que deteriora as 
condições e a satisfação no trabalho (ONOCKO CAMPOS et al, 2011, 
p. 4647). 

 

Outras questões importantes sobre o funcionamento das equipes da ESF 

aparecem ao longo do relatório sobre o caso Andreia. Na medida em que a 

preceptora que o acompanhava não era a apoiadora de NASF da equipe, mas uma 

trabalhadora do CAPS AD, a apropriação e possibilidade para a entrada e trabalho 

conjunto em relação ao caso dependiam em grande parte das reuniões de equipe, 

em relação às quais algumas dificuldades foram identificadas.  
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Durante a pesquisa tivemos dificuldade na interação e comunicação 
com a equipe. Em algumas visitas que fizemos a UBS constatamos 
que as reuniões de equipe não ocorreram, pois os profissionais 
frequentemente estavam envolvidos com outras demandas, como: 
tarefas administrativas, cursos fora da Unidade, atendimentos etc. 
Nos encontros que tivemos percebemos que, apesar de todos 
conhecerem a família selecionada para o estudo, nem todos 
possuíam envolvimento e implicação no acompanhamento do projeto 
terapêutico familiar (RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

  

Essa fragilidade no envolvimento e implicação da equipe como um todo com o 

caso, do ponto de vista da continuidade e longitudinalidade do cuidado, demonstrou-

se bastante importante em relação às possibilidades de intensificar respostas para 

as necessidades de Andreia a partir do território. Em certa medida, novamente a 

lógica do encaminhamento apresenta-se como oposta à corresponsabilização. O 

olhar ao funcionamento da equipe evidencia, contudo, como as condições precárias 

do território e a insuficiência da rede colocam entraves para que a equipe funcione 

de modo a garantir a coordenação do cuidado do caso em sua integralidade, de 

forma contínua e longitudinal. Sabemos que disso depende a possibilidade de 

sustentar caminhos e ofertas terapêuticas que extrapolem a intervenção pontual e 

que representem a configuração de novos vínculos com o território, portanto, de 

novos itinerários.  

 

Percebemos que alguns profissionais da UBS estão envolvidos e 
sobrecarregados com muitas tarefas e demandas administrativas. 
Além disso, os agentes comunitários de saúde acompanham muitas 
famílias e se deparam com situações complexas em seu dia a dia. 
Sentem-se sozinhos e com poucos recursos para lidar com situações 
tão difíceis. A sensação de impotência nos pareceu bastante comum 
entre os trabalhadores de saúde que enfrentam diversos desafios na 
rotina de trabalho como vulnerabilidade social, violência, 
envolvimento muito próximo com o adoecer, entre outros 
(RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

  

Com isso, é bastante comum que os casos mobilizem as equipes por algum 

tempo, sem que essa mobilização se sustente ao longo de seu cuidado. As 

dificuldades em ofertar respostas diante da complexidade dos casos de saúde 

mental parecem imobilizar as equipes. De certo modo, as respostas capazes de 

produzir movimento seriam, sem dúvida, aquelas orientadas para uma nova forma 

de inserção e participação no território. Contudo, essa construção requer um 

conjunto de condições, sobretudo em relação à sustentação do trabalho em equipe 
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que, conforme analisamos, não operam de forma efetiva, fazendo reproduzir modos 

de cuidado que não deslocam radicalmente a demanda do campo relativo à doença. 

 

Identificamos que a falta de suporte e o desgaste emocional dos ACS 
interferem no acompanhamento e na efetividade das ações traçadas 
pelas equipes de saúde. Entendemos que as VDs ou os atendimentos 
poderiam ser realizados de maneira mais regular pelas equipes de 
referência na tentativa de fortalecer o vínculo entre o usuário e o 
profissional de saúde. Ainda há uma mobilização maior das equipes 
em torno das urgências e do manejo dos sintomas, e em 
determinadas situações os projetos terapêuticos se restringem ao 
encaminhamento a especialistas, a administração de medicamentos, 
ao agendamento de consultas, desconsiderando outros fatores que 
estão atrelados ao adoecimento (RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

 

Nas questões que se refletem no trabalho das equipes da ESF, vemos que o 

papel estratégico da Atenção Básica para garantir a integralidade e a continuidade 

do cuidado esbarra em um conjunto de dificuldades estruturais da rede. 

Integralidade e continuidade do cuidado referem-se a dimensões fundamentais para 

tecer ações e redes territoriais capazes de ampliar itinerários e laços sociais como 

resposta às necessidades em saúde mental.  

Segundo Onocko Campos et al (2014), permanecem na Atenção Básica 

dificuldades em superar a fragmentação das ações e dos serviços de saúde, 

priorizando-se ainda ações curativas e condições agudas, atuando-se a partir das 

demandas e não das reais necessidades dos usuários.  A efetivação dos cuidados a 

partir do território encontra como obstáculos “[...] lacunas assistenciais, 

financiamento público insuficiente, distribuição inadequada dos serviços, com 

importante grau de trabalho precário e carência de profissionais para concretizar as 

propostas da ESF” (ONOCKO CAMPOS et al, 2014, p. 253). 

 As dificuldades encontradas para o mapeamento dos casos de saúde mental 

na UBS durante a primeira etapa da pesquisa do PET-Saúde, sobre as quais 

discorremos anteriormente, são importantes expressões dos desafios para a 

sustentação da continuidade do cuidado dos casos de saúde mental sob tais 

condições. Ao lado do conhecimento aprofundado de alguns casos, convive nas 

equipes o desconhecimento da totalidade dos casos de saúde mental atendidos. 

Para a identificação desses casos, baseavam-se em grande parte na prescrição 

medicamentosa e outras vezes careciam de condições para sistematizar 

informações sobre o seu desenvolvimento e acompanhamento.  
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Se essas dificuldades estavam presentes nas equipes de ESF, na UBS 

tradicional elas eram ainda maiores. Isso porque o próprio conhecimento e 

atendimento dos casos pelo serviço dependem das demandas espontâneas, não 

havendo, por imposição do modelo, acompanhamento contínuo das famílias pela 

equipe a partir do território.  

As questões relativas aos impactos do modelo tradicional de gestão da UBS 

para o trabalho em equipe na Atenção Básica são bastante evidentes no caso Clido. 

Acompanhado por profissionais que atuam na UBS tradicional, o caso evidencia os 

entraves para a ampliação das possibilidades de intervenção, assim como o 

enfrentamento da forte centralidade da medicação e seus efeitos na limitação da 

trajetória de vida do usuário.  

Tais dificuldades, nesse caso, ganham contornos específicos e evidenciam o 

desafio de construir um cuidado territorializado em regiões que não são cobertas 

pela ESF. Clido, como vimos, é acompanhado na UBS pela assistente social e pelo 

médico clínico. Esses dois profissionais, contudo, estão submetidos a um modelo de 

trabalho que não tem possibilitado encontros e reuniões para a discussão do caso.  

 

Na Unidade tradicional não há um trabalho estruturado em equipe, as 
questões são discutidas pontualmente, não há um encontro periódico 
para estas discussões, porém há ajuda de alguns profissionais, 
clínico e ginecologista, quando as demandas aparecem (RELATÓRIO 
GT1 – UBS). 

 

O trabalho do PET-Saúde propiciou esse encontro lançando mão, 

inicialmente, da troca de e-mails com o médico para que o caso pudesse ser 

discutido e uma reunião pudesse ser agendada. É, portanto, pelo documento escrito 

que as primeiras informações são trocadas, muito embora a queixa dos efeitos de 

um possível excesso de medicação por parte de Lourival vinha sendo apresentada 

constantemente à assistente social. Encontramos um dos trechos do e-mail que 

procurava provocar o diálogo e o encontro entre os dois profissionais, inclusive em 

função das queixas trazidas por Lourival, diretamente relacionadas à administração 

medicamentosa: 

 

 

 



265 
 

Gostaríamos de convidá-lo a auxiliar-nos na compreensão dos 
itinerários de cuidados do Lourival. Isso pode ser feito por meio de um 
histórico do caso, suas impressões e assistência oferecida, os 
medicamentos prescritos ao longo da trajetória com ele na UBS. 
Pensamos que essas informações podem se preferir, serem enviadas 
por e-mail.  Para posteriormente marcarmos, se possível, um 
encontro pessoalmente na Unidade. Você pode nos auxiliar na 
construção do caso de Lourival? (RELATÓRIO CASO LOURIVAL). 

 

Ao longo do acompanhamento de seu caso é evidente como as reuniões para 

a discussão do caso, ainda que realizadas inicialmente entre a assistente social, 

preceptora responsável por seu acompanhamento e os demais membros da equipe 

do PET-Saúde foram essenciais para ampliar a compreensão de suas demandas e 

necessidades e a oferta de cuidados. Em relação a isso, é importante ressaltar que 

foi uma aposta desse processo a realização de VD à residência da ex-esposa e dos 

filhos de Lourival, juntamente com ele. Aposta no sentido de ofertar uma mediação 

que favorecesse o diálogo em torno das suas preocupações em relação à educação 

dos filhos, oferecendo a Lourival um apoio no processo de reconstrução de seu 

protagonismo e empoderamento em relação à paternidade. Fazer junto, estar ao 

lado no território, onde a vida acontece, onde as relações se tecem. A estratégia 

representava uma ampliação das possibilidades de cuidado em seu PTS, 

comprometida com a desconstrução de sua invalidação pelas marcas da doença 

mental.  

 

A visita à casa da família ocorre na semana seguinte a essa 
discussão; tal intervenção tem como objetivo também a construção 
dessa autonomia em relação aos filhos, buscando resgatar sua 
segurança quanto ao seu papel de pai educador, para que 
gradualmente sinta-se mais à vontade com os filhos para expor o que 
pensa e deseja que realizem, como a conversa sobre a importância 
da escola e dos projetos, assim como sobre trabalho, a fim de que 
consigam o que desejam materialmente. Tais concepções foram 
trazidas por ele no grupo, e demonstrava sua insegurança de expor e 
cobrar deles certas atitudes, às vezes perguntando o modo como 
abordar tais questões. [...] O fato de, após a VD, Lourival dizer que 
valeu a pena e que temos de “meter a cara e enfrentar” pode 
explicitar maior determinação e segurança em resolver os conflitos 
(RELATÓRIO CASO LOURIVAL). 

 

Contudo, algo é importante em relação a essa estratégia e evidencia que as 

dificuldades do trabalho em equipe impostas pelo modelo da UBS Tradicional são 

significativamente maiores. Referimo-nos ao fato de que a casa onde reside a ex-

esposa e os filhos de Lourival é coberta pela ESF.  
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Apesar disso, os profissionais que acompanham Lourival não tinham 

conhecimento de que sua família vinha sendo cuidada por outra equipe da Unidade. 

Mais do que isso, nenhuma integração entre os profissionais que atendem Lourival e 

a equipe de ESF foi possibilitada ao longo de todo processo, nem mesmo por meio 

das intervenções do PET-Saúde. Afinal, quais demandas sua família apresenta? 

Como a questão da escolarização dos filhos vem sendo acompanhada pela ESF e 

como se percebe as dificuldades da ex-esposa de Lourival em relação à sustentação 

dessa escolarização? É possível potencializar intervenções conjuntas?  

Essas questões não puderam, até o momento da pesquisa, ser tocadas, 

denunciando a fragilidade do trabalho em rede. Afinal, estamos identificando a 

impossibilidade de articulação de redes entre equipes de uma mesma Unidade, as 

quais seriam favorecedoras do cuidado territorializado.  

Sem dúvida, o modelo de atenção tradicional dificulta, sobremaneira, a 

possibilidade de um cuidado centrado na complexidade do caso, sendo um dos 

dificultadores dessa construção as limitações para um trabalho que partilhe 

diferentes perspectivas e se oriente por uma abordagem integral do sujeito. Ao 

contrário, no caso de Clido, seus atendimentos têm enfoques específicos em função 

do profissional que o recebe em cada ocasião, embora apresente para ambos as 

mesmas demandas, dificultando a integração em um cuidado ampliado. 

 

A maioria das especialidades e profissões de saúde trabalha com um 
referencial sobre o processo saúde e doença restrito. Predominam os 
filiados à racionalidade biomédica, o que os leva a pensar e a agir 
segundo essa perspectiva restrita. Outros tendentes a valorizar o 
social na explicação desse fenômeno também geram soluções 
restritas a essa linha de intervenção. O mesmo se pode observar 
entre aqueles adeptos de explicação subjetiva (desejo ou cognição) 
que pensam linhas de trabalho restritas a esses planos. O enfoque de 
clínica ampliada, ou clínica do sujeito, sugere maneiras para integrar 
essas perspectivas em um método de trabalho que reconheça a 
complexidade e variabilidade dos fatores e dos recursos envolvidos 
em cada caso específico, seja ele um problema individual ou coletivo 
(CAMPOS e DOMITTI, 2007, p. 405). 

 

Quanto aos aspectos observados na equipe do CAPS ao longo da gestão do 

cuidado de Lourival, nos parece importante, para sua melhor apreensão, localizar 

alguns elementos contextuais relativos à trajetória desse serviço e ao processo pelo 

qual ele passava no momento da inserção do PET-Saúde.  
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Como apresentamos anteriormente, o CAPS, até 2002, funcionava como um 

ambulatório de saúde mental. Alguns aspectos relativos a esse modelo de atenção 

em saúde mental são identificados, por exemplo, no relato do caso de Lindalva, que 

realizou acompanhamento descontínuo nesse serviço por volta de 1991, para o qual 

foi encaminhada como egressa de uma internação psiquiátrica.  

 

Lindalva fez acompanhamento irregular neste serviço e sempre 
voltado para o uso medicamentoso, com comportamento cíclico: 
internação/ medicação/ parada da medicação/ nova internação/ 
indicação para o Ambulatório. [...] A leitura do prontuário de Lindalva 
no CAPS nos confirmou a evolução da doença mental espelhando-se 
nos primeiros cuidados recebidos, pautados em atendimentos 
psiquiátricos pontuais e medicação, contribuindo na criação do 
imaginário dos familiares, e da própria usuária, de que esta era a 
única abordagem possível (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 

 

Assim, a história desse serviço, marcado por um modelo de atendimento 

centrado nas queixas e orientado para a supressão de sintomas, produz marcas 

importantes nos casos atendidos, no território, na rede e em sua própria equipe. 

Reposicionar a concepção em relação aos casos graves de saúde mental e instituir 

uma nova perspectiva de cuidado é um desafio quando o próprio CAPS, serviço 

especializado e estratégico na implementação da política de saúde mental para a 

construção de outras formas de relação com a loucura, está orientado pelos velhos 

modelos teóricos e técnicos.  

Essa transição revelou-se, no momento da pesquisa, um processo em 

construção. Processo sem dúvida dificultado, desde 2002, com a sua 

municipalização e cadastramento como CAPS pelo Ministério da Saúde, pelo 

sucateamento dos serviços geridos pela administração direta no município de São 

Paulo no período que se seguiu. Assim, apenas em 2012, quando o serviço passou 

a ser gerido por uma OSS, ele encontrou condições para, ao lado dos outros dois 

CAPS, implementados também por meio do modelo de parceria em 2009 (CAPS i) e 

2011 (CAPS AD), se reposicionar na rede, reorientando-se para as diretrizes 

preconizadas para esse serviço, por meio da ampliação da equipe, destinação de 

recursos materiais e transformações na gestão do trabalho.  
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Entretanto, essa mudança também disse respeito ao questionamento 
do paradigma de saúde praticado e a consequente substituição 
paulatina por uma perspectiva mais alinhada à Reforma Psiquiátrica 
do Brasil. Passou a ser proposto um novo modus operandi no qual as 
reflexões e compartilhamentos de casos passaram a ser privilegiados 
e realizados centralmente a partir das discussões em reuniões diárias 
por todos os profissionais da equipe (nos dois turnos de trabalho), a 
elaboração de PTS junto ao usuário em questão e orientado para a 
reabilitação psicossocial, atenção à crise e desinstitucionalização; 
além de um caráter de descentralização do saber/cuidado médico e 
dando prioridade aos saberes e construções multiprofissionais de 
projetos de e para a vida (RELATÓRIO CASO LOURIVAL). 

 

Falamos, portanto, de um serviço que se reposiciona, para a construção de 

um modelo de atendimento alinhado com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, 

muito recentemente, quase concomitante ao início do próprio PET-Saúde. Nesse 

sentido, a própria escolha do caso partia do reconhecimento de que o mesmo não 

havia sido trabalhado pelo CAPS de forma efetiva, sendo que a pesquisa possibilitou 

a retomada de sua trajetória no serviço e a possibilidade de um outro patamar para a 

intervenção em relação ao caso Lourival. Algumas marcas dessa trajetória refletem-

se, por exemplo, na manutenção de um cuidado restrito a consultas médicas e 

medicação pelo próprio CAPS por mais de cinco anos, sendo que na medida em que 

o caso passa a ser retomado pela equipe com o investimento do PET-Saúde, 

também o vínculo do usuário com o serviço começa a apresentar algumas 

alterações. Ele procura o CAPS não mais apenas para o fornecimento de 

medicamentos, mas também para suporte no momento em que está na rua. Ou seja, 

o reposicionamento da equipe em relação ao caso possibilita a ampliação de modos 

de cuidado, não mais centrados apenas na medicação, com importante modificação 

do itinerário do usuário. 

 

Por um lado, é possível entender o momento histórico pelo qual 
passou o serviço, buscando se consolidar como referência para um 
trabalho territorial em saúde mental ao passo que nem o próprio SUS 
se encontrava (e ainda é possível encontrar essa realidade) 
consolidado. Também não ficam em segundo plano as dificuldades 
enfrentadas pelas equipes que já trabalharam nesse serviço que, ao 
mesmo tempo em que aprendiam o que era e como funcionava um 
CAPS, tendo que colocar em prática, tinham verdadeiros empecilhos 
para a realização desse trabalho que passou pela falta de 
profissionais, recursos financeiros e materiais. [...] Desse modo, 
quando mudanças são propostas e a equipe começou a conseguir 
alguns êxitos no que diz respeito à vinculação com o usuário e o 
modo como compreendiam sua crise, foi notória a mudança de 
postura frente às questões apresentadas pelo usuário e 
disponibilidade da equipe em criar um lugar de pertença onde ele 
pode chegar do modo como conseguir. Em paralelo a isso, com a 
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entrada do PET-Saúde e a proposição de reuniões de discussão de 
caso pautadas para pensar especificamente o PTS do usuário em 
equipe multiprofissional, esse caso passou a ser mais evidenciado 
pela equipe. As formas de cuidado que até então haviam sido 
propostas foram colocadas em questionamento. Um exemplo disso foi 
a reflexão sobre o porquê, diante da inconsistência dos 
encaminhamentos feitos, optou-se por mantê-lo no CAPS com 
atendimentos estritamente médicos (RELATÓRIO CASO LOURIVAL).  

 

Com esse conjunto, evidenciamos a potência do espaço da equipe como 

campo de formação, de produção de movimento, de construção da integralidade do 

cuidado, na medida em que favorece o encontro entre diferentes perspectivas, 

saberes e práticas. Os PTS dos casos que analisamos demonstram os impactos dos 

entraves enfrentados para o trabalho em equipe nos itinerários dos usuários, que 

tanto mais podem se ampliar a partir dos recursos do território e da rede quanto 

mais for possível a articulação de redes entre os próprios trabalhadores. 

 

A atuação em equipe, para se dizer interdisciplinar precisa aproximar-
se da prática do trabalho desenvolvido em uma “equipe integração” 
no qual se produziriam relações com base na interação dos agentes e 
na articulação dos saberes e fazeres. Interação é entendida como 
uma prática comunicativa que se caracteriza pela busca de 
consensos entre os/as envolvidos/as no processo de trabalho em 
saúde, de modo que estes/as possam argumentar, reciprocamente, 
em relação ao trabalho cotidianamente executado e construir um 
projeto comum. A articulação representaria as conexões entre os 
diferentes saberes e fazeres envolvidos no cuidado à saúde, 
conexões que se dão de modo ativo e consciente, sendo 
evidenciadas pelo agir dos/das profissionais. A articulação e a 
interação dependem do modo de produção do trabalho em saúde, de 
como os/as trabalhadores/as gerenciam e aplicam os conhecimentos 
e técnicas próprias de cada profissão na produção das atividades 
necessárias à atenção em saúde, de como se estabelece o encontro 
entre os/as profissionais e destes/ as com os usuários, dos 
consensos e conexões produzidas neste encontro (MATOS, PIRES e 
CAMPOS, 2009, p. 866). 

 

Na medida em que falamos de redes, de cuidados compartilhados e de 

possibilidade de fazer junto, é essencial analisarmos a estratégia do apoio matricial 

no território e seus efeitos sobre o cuidado em saúde mental. Como espaço de 

encontro entre profissionais das equipes de referência da Atenção Básica e 

profissionais especializados do campo da saúde mental, o matriciamento é a 

principal estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para qualificar o cuidado em 

saúde mental na Atenção Básica. Ela responde à necessidade não apenas do 

cuidado compartilhado e da corresponsabilização, mas também da ampliação dos 
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espaços de reflexão a partir do contato com os casos de sofrimento psíquico intenso 

e, portanto, de formação continuada das próprias equipes.  

Como sinalizávamos anteriormente, trata-se de mais um espaço de diálogo, 

de encontro de saberes, que favorece a articulação entre pensamento e ação e, 

assim, pode movimentar concepções na direção de uma perspectiva antimanicomial 

na rede: “[...] o apoiador e a equipe de referência podem trabalhar na construção de 

visões multi e transdisciplinares, compartilhando saberes de seu núcleo de 

conhecimento e incorporando demandas de outros profissionais e da comunidade” 

(HIRDES, 2015, p. 372). 

  Além disso, o apoio matricial, ao oferecer retaguarda especializada aos 

profissionais encarregados da atenção em saúde mental no território, permite o 

conhecimento das demandas de saúde mental presentes na Atenção Básica por 

parte das equipes de referência e dos serviços especializados, provocando a mútua 

responsabilidade e a articulação entre eles. Permite, ainda, diferenciar os casos que 

necessitam ser atendidos pelos serviços especializados, permitindo pactuações que 

desconstroem a lógica do encaminhamento (BEZERRA e DIMENSTEIN, 2008).  

Por estarem as equipes da Atenção Básica mais próximas das famílias e da 

comunidade, sua atuação é essencial para o cuidado e a promoção em saúde 

mental a partir do território (PEGORARO, CASSIMIRO e LEÃO, 2014). Assim, por 

um lado o apoio matricial oferece suporte técnico-pedagógico para os trabalhadores 

da Atenção Básica, favorecendo, a partir do conhecimento especializado em saúde 

mental, que sua apropriação em relação à realidade das famílias e do território se 

potencializem em projetos terapêuticos ampliados (QUINDERÉ et al, 2013). Ao 

mesmo tempo, o apoio matricial é também essencial para as equipes de referência 

dos serviços especializados de saúde mental, em especial os CAPS, que precisam 

se aproximar das peculiaridades de cada sujeito e de seus territórios de vida, 

propiciando projetos terapêuticos sensíveis às necessidades de cada sujeito na 

relação com o meio social que habita (MIRANDA e ONOCKO CAMPOS, 2010). 

Dimenstein et al (2009, p. 66) afirmam: “Em outras palavras, o Apoio Matricial 

surgiu a partir da constatação de que a reforma psiquiátrica não pode avançar se a 

atenção básica não for incorporada ao processo”. Para as autoras, não é viável o 

investimento de esforços apenas nos serviços especializados, sendo especialmente 

importante o investimento para que o cuidado em saúde mental se efetive na 

Atenção Básica. Ao mesmo tempo, suas equipes sentem-se, muitas vezes, 
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desprotegidas e sem condições de enfrentar as demandas em saúde mental, 

sobretudo quando se trata de casos graves e/ou crônicos. Nesse sentido, o apoio 

matricial favorece a capacitação e a corresponsabilização necessária para o cuidado 

tecido a partir dos itinerários do sujeito em seu território.  

 

Essa articulação cria a possibilidade de efetivar a tão almejada clínica 
ampliada, cuja função, por excelência, seria acompanhar 
movimentos, metamorfoses subjetivas, paisagens que vão se 
processando cotidianamente na vida, proporcionando um meio 
criador para encontros e composições. Uma clínica como prática 
política que tem a ver com afeto e com a fabricação de modos de 
existência. Entretanto, muitas são as dificuldades para a efetivação 
dessa proposta. A lógica capitalista, o individualismo, a 
competitividade e a segregação tão evidentes nas sociedades atuais, 
contrapõem-se à lógica do trabalho em equipe, à 
corresponsabilização e à escuta qualificada, práticas essenciais para 
a execução da proposta do Apoio Matricial (DIMENSTEIN et al, 2009, 
p. 66). 

 

Posto isto, é essencial analisarmos de que modo opera a estratégia do 

matriciamento nessa rede e seus efeitos sobre os PTS, na direção da superação da 

perspectiva médico-centrada, da transformação das concepções em torno da 

experiência de sofrimento psíquico e da ampliação dos itinerários e laços sociais dos 

usuários a partir do território. Inicialmente, é importante destacarmos, a partir da 

trajetória dessa Unidade no cuidado em saúde mental sobre a qual discorremos ao 

longo do quarto capítulo, duas questões.  

A primeira delas diz respeito à experiência acumulada em torno da temática 

da saúde mental no território e na própria Unidade e, ao mesmo tempo, a 

descontinuidade dessa experiência em relação à composição das equipes e das 

estratégias adotadas. Assim, a entrada das equipes de NASF que hoje oferecem 

apoio matricial às equipes da ESF da Unidade no final de 2008 e início de 2009, de 

certo modo, sinalizava uma ruptura em relação aos vínculos e estratégias 

estabelecidas até 2007, com a presença dos matriciadores oriundos do Projeto 

Qualis e dos demais serviços, a partir da articulação do Fórum de Saúde Mental do 

território.  

A relação entre as equipes de NASF e ESF na Unidade é historicamente 

caracterizada por uma divisão, a qual apareceu de forma bastante marcante nas 

Oficinas de Saúde Mental desenvolvidas pelo Pró-Saúde na Unidade. Nelas, as 

dificuldades em torno da descentralização do saber médico, da corresponsabilização 
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das equipes pelos cuidados no território e da sustentação do cuidado continuado, a 

partir de um paradigma não mais orientado pela cura da doença, foram muito 

referidas.   

A segunda questão a ser destacada diz respeito ao caráter recente do 

matriciamento entre UBS e CAPS, que teve início de forma mais sistemática no 

território em 2012, momento também de mudança de gestão do CAPS, a partir da 

qual esse serviço se reposiciona no território. Assim, quando realizamos as Oficinas 

de Saúde Mental e iniciamos a trajetória do PET-Saúde, as reuniões de 

matriciamento com os CAPS na UBS eram ainda bimensais, com frágil presença do 

CAPS adulto, que veio se incorporando ao processo posteriormente, e sem qualquer 

diálogo com a UBS tradicional. Em geral os trabalhadores da Atenção Básica pouco 

conheciam a própria estratégia do matriciamento e a participação das equipes como 

um todo nas reuniões, sobretudo ACS, era bastante frágil. Sinalizavam um 

importante desconhecimento sobre a atuação dos CAPS, havendo ainda maior 

distanciamento em relação ao CECCO, na medida em que esse serviço tampouco 

compõe a estratégia de matriciamento. De um modo geral, o descrédito em relação 

aos serviços da rede especializada refletia a expectativa de resolutividade dos casos 

a partir do encaminhamento para os mesmos, lógica ainda bastante presente no 

funcionamento da rede naquele momento.  

Essa realidade coincide com o cenário encontrado em muitos outros 

territórios, expressando um desafio da política de saúde mental. Bezerra e 

Dimenstein (2008), analisando a implantação do apoio matricial entre CAPS e 

equipes de ESF na cidade de Natal (RN), sinalizam como dificuldades iniciais a 

distância entre CAPS e ESF em termos de desconhecimento entre as equipes, 

assim como das possibilidades de trabalho conjunto.  Na mesma direção, Quinderé 

et al (2013), ao investigarem a implantação do apoio matricial nos municípios de 

Fortaleza e Sobral, apontam o desconhecimento e o descomprometimento dos 

trabalhadores da Atenção Básica em relação ao apoio matricial. Essa postura estaria 

relacionada à pouca apropriação em relação à própria Reforma Psiquiátrica, à 

fragilidade da rede assistencial e às condições precárias de trabalho para o 

acompanhamento dos casos.  

Igualmente, nas pesquisas de Dimenstein et al (2009) e Minozzo e Costa 

(2013), encontramos a referência ao desconhecimento da proposta de apoio 

matricial por parte de trabalhadores da Atenção Básica, acompanhado de incertezas 
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e expectativas equivocadas, com delegação de grandes poderes aos CAPS para a 

resolução e a produção de respostas em relação às demandas de saúde mental.  

Esses elementos apresentam-se, portanto, como comuns ao início do 

processo. No território e na Unidade de nossa pesquisa, o desenvolvimento da 

implantação do matriciamento envolvendo equipes de CAPS, ESF e NASF 

acompanhou a trajetória do PET-Saúde. As reuniões passaram a ser mensais e o 

investimento para a sua consolidação dialogava com a própria demanda e com o 

processo da pesquisa, sendo que importantes projetos de intervenção derivados do 

processo do PET-Saúde estiveram relacionados justamente à intensificação e 

qualificação da estratégia de matriciamento entre CAPS e Atenção Básica.  

 Ao analisar os PTS dos casos selecionados, vemos efeitos e expressões 

importantes dessa trajetória histórica de implantação do matriciamento. Por 

exemplo, no caso Lindalva, é evidente como o apoio matricial em saúde mental 

possibilitado pela Unidade até 2007, somado posteriormente àquele ofertado pelo 

NASF, estão relacionados à postura do médico na condução do caso. É notável o 

efeito desse processo na possibilidade de o profissional sustentar o vínculo com a 

usuária, o que tem, como vimos, importantes desdobramentos para a abordagem do 

caso a partir do sofrimento vivenciado por Lindalva.  

 

Percebemos que o atendimento ficou centrado na questão 
medicamentosa, embora o forte vínculo entre Lindalva e o médico de 
família permitisse uma prática ampliada observando a usuária e sua 
família para além do diagnóstico. [...] Inicialmente pudemos, mais 
uma vez, observar a dimensão do afeto existente entre Lindalva e seu 
médico de família, o que possibilitou a explicitação de alguns fatos 
vivenciados com imensa angústia pela usuária, como a preocupação 
intensa com o filho, assim como com os efeitos colaterais da 
medicação utilizada. [...] Quando Lindalva pede auxílio ao médico de 
família para que ele converse com sua mãe, com vista a ajudar na 
melhora da dinâmica familiar, concebemos este ato como um 
indicador de que há condições materiais para um cuidado mais 
ampliado, ou seja, observar não só a usuária e sua doença, mas 
também as potencialidades que, se investidas, poderiam modificar 
dinâmicas intrafamiliares, de Lindalva para com ela mesma, como 
também da usuária e seu núcleo familiar (RELATÓRIO CASO 
LINDALVA). 

 

 O envolvimento do médico com as estratégias de matriciamento em saúde 

mental disponibilizadas na história da Unidade, assim como a possibilidade de 

trabalho conjunto com o NASF por meio do qual se manteve um investimento 

contínuo no caso, aparecem como potencializadores da abordagem ofertada, que 
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desloca a questão da doença para as experiências vividas por Lindalva e 

relacionadas ao seu sofrimento. A conquista da gradual integração com as 

apoiadoras do NASF, a partir dos conflitos iniciais, também se evidencia nesse caso 

como favorecedora do cuidado contínuo de um caso grave de saúde mental pela 

ESF, que parece condicionado a uma mudança de concepção em relação ao próprio 

objeto e finalidade do trabalho em saúde.   

 

Ao final do encontro, o médico de família nos disse que este caso era 
muito complicado e que nem a equipe NASF queria “pegá-lo”, mas 
que hoje Lindalva está estabilizada e que ele compreende depois de 
muito tempo a acompanhando que não há cura para a doença de 
Lindalva, mas que ele enquanto médico de família pode proporcionar 
qualidade vida (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 

 

Ao mesmo tempo em que se observa essa aproximação propiciada entre 

equipe de ESF e apoiador do NASF, a relação com o CAPS na condução do caso é 

praticamente inexistente. Além do acompanhamento descontínuo em 1991, quando 

o serviço ainda era um ambulatório, consta o registro de que a usuária esteve no 

CAPS em 2009 solicitando remédio. Os reflexos da ausência do matriciamento no 

período são percebidos, desse modo, na falta de diálogo e interlocução entre esses 

serviços, não havendo em torno do caso qualquer forma de cuidado compartilhado 

entre eles.  

As respostas às necessidades apresentadas por Andreia, por sua vez, 

parecem possibilitar uma maior diversidade de estratégias, a qual se relaciona com 

o início do diálogo e da aproximação entre equipes de ESF, NASF e CAPS, embora 

ainda com fragilidades. No que diz respeito ao apoio matricial ofertado pelo NASF, 

observa-se um diálogo mais próximo, assim como uma corresponsabilização no 

cuidado. Um dos filhos de Andreia, que apresenta alterações na fala, passou a ser 

acompanhado pelo grupo de linguagem da Unidade, assim como por atendimentos 

individuais com a equipe NASF. Essa possibilidade de trabalho conjunto parece 

favorecedora para a realização de um apoio matricial que fortaleça o trabalho em 

equipe, a continuidade do cuidado e o vínculo com o usuário. Apesar disso, observa-

se que não estão superadas as questões que impedem a manutenção dessas 

estratégias no cotidiano, sendo ainda difícil a sustentação de um efetivo trabalho em 

equipe, como vimos anteriormente.  

 



275 
 

O NASF também teve um papel significativo no desenvolvimento da 
pesquisa, favorecendo a mediação entre as equipes e a articulação 
das ações desenvolvidas pelo PET-Saúde e pela UBS. [...] Em 
relação ao atendimento oferecido pela UBS avaliamos que existem 
algumas referências que se mostram mais próximas da família, entre 
elas destacamos a ACS e a fonoaudióloga do NASF, que também se 
mostraram disponíveis para apoiar e facilitar a interação entre os 
pesquisadores e a usuária. Observamos uma dificuldade na 
integração da equipe, na realização das reuniões semanais para 
discussão e acompanhamento dos casos, e no preenchimento dos 
prontuários da família (RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

  

Na possibilidade de cuidado compartilhado com a rede especializada, as 

dificuldades também aparecem maiores nesse caso. Embora os encaminhamentos 

dos filhos de Andreia ao CAPS i parecem revelar maior reconhecimento e 

legitimidade da função desse serviço na rede, o que pode estar sendo favorecido 

pelos espaços de matriciamento instituídos, de outro lado observa-se que ele se dá 

sem que haja uma discussão entre os serviços. A lógica do encaminhamento ainda 

não é superada e pode impactar a adesão do próprio usuário às propostas 

ofertadas. Isso dificulta a ampliação das redes de cuidado e, consequentemente, 

dos itinerários dos usuários.   

 

A filha de Andreia foi encaminhada ao CAPS i para avaliação, no 
entanto não deu continuidade ao tratamento neste serviço. 
Atualmente o filho, que vem sendo acompanhado pela equipe do 
NASF através de atendimentos individuais e no grupo de linguagem, 
também foi encaminhado ao CAPS i devido às dificuldades nas 
relações sociais, às alterações na fala e ao problema da enurese 
noturna. [...] Apesar dos progressos já relatados, notamos também 
que existem algumas dificuldades no acompanhamento da família e 
das propostas terapêuticas. Percebe-se que há a necessidade de 
aprimorar a integração da rede de saúde e tornar a comunicação 
entre os serviços mais rápido e eficaz. Os equipamentos ainda 
funcionam de forma isolada e independente, e mantém relações 
fracas entre si, prejudicando o diagnóstico e o tratamento dos 
usuários. Desta maneira, percebemos que no caso analisado alguns 
encaminhamentos foram feitos, mas não houve uma troca de 
informações entre os serviços que pudesse contribuir para a definição 
dos diagnósticos e a revisão das condutas terapêuticas (RELATÓRIO 
CASO ANDREIA). 

 

Diante desses casos, observamos, de um lado, a potência do apoio matricial 

para um cuidado contínuo, que amplie possibilidades de relações e movimentos na 

trajetória de vida dos usuários como resposta às questões que apresentam. De outro 

lado, vemos como esse ainda é um processo em construção no território e que 

enfrenta desafios de diversas ordens. As dificuldades ainda parecem maiores no 

apoio matricial entre CAPS e Atenção Básica, se comparadas com aquelas 
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identificadas no apoio dispensado pelo NASF às equipes da ESF. É preciso 

reconhecer que a relação com o NASF, apesar de seus conflitos, é favorecida pelo 

maior tempo desde sua implantação e pela proximidade que propicia a confiança e o 

trabalho cotidiano em conjunto. Hirdes (2015) destaca o vínculo entre profissional da 

ESF e apoiador como condição para o enriquecimento das intervenções e 

estratégias de cuidado.  

 

Pode-se depreender que a relação personalizada com os apoiadores, 
o vínculo, a possibilidade de contato, referida como o acesso e a 
disponibilidade do apoiador, e a comunicação fluida dão sustentação 
à prática do apoio matricial. [...] Essa relação demanda a construção 
conjunta, o querer fazer e o respeito aos estilos de trabalho. Da 
mesma forma, isso acontece, quando ambos - especialistas e 
generalistas se empenham na construção e na solidificação de 
relações ancoradas na corresponsabilização. A sistematicidade dos 
encontros foi mencionada tanto pelos apoiadores como pelos 
generalistas como uma necessidade longitudinal (HIRDES, 2015,  
p. 380). 

 

A relação entre NASF e ESF na Unidade representa um processo em 

construção. Na análise de Bei (2012), ainda é muito presente a urgência das 

equipes em passar o caso para o NASF, o que reforça a manutenção da lógica do 

encaminhamento, embora seja essa a maneira pela qual a equipe demanda e 

reconhece o apoio. O NASF, por sua vez, responde basicamente por meio do 

agendamento de visitas, garantindo apenas a presença de um membro da equipe de 

referência e não o planejamento conjunto.  

Para a autora, nesse movimento a aproximação com a comunidade funciona 

como apoio ao próprio NASF. Algumas vezes essa equipe consegue colocar 

questionamentos e problematizações que fortalecem a função de apoio matricial na 

relação com a ESF, mas em outras, tensionada pelo desejo de respostas rápidas 

por parte das equipes de referência, deixa de ofertá-los. Assim, segundo a 

pesquisadora, ao mesmo tempo em que a equipe de NASF dessa Unidade 

reconhece seu papel de apoio a partir da problematização das práticas e das 

concepções, sente-se esvaziada dessa possibilidade em função das urgências, 

cobranças e pressões resultantes de uma infinidade de demandas que desgastam a 

relação entre ESF e NASF.   

Em síntese, a pesquisa aponta que entre os movimentos, muito comuns na 

equipe, que reproduzem as concepções e intervenções tradicionais e aqueles que 

deslocam a atenção da referência à doença, ampliando práticas de cuidado, o apoio 
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ofertado pelo NASF exerce uma função importante e reconhecida pela própria 

equipe da ESF.  

Na mesma direção, a pesquisa de Almeida (2015), ao se debruçar na análise 

da recente implementação do apoio matricial entre CAPS e Atenção Básica nesse 

território, aponta para um momento de consolidação, no qual se caminha para a 

efetivação de um cuidado implicado e corresponsabilizado, pautado na integralidade 

da atenção. A autora destaca a possibilidade de elaboração conjunta de projetos 

terapêuticos, de compartilhamentos de tarefas para o cuidado ampliado e de 

retaguarda para a sua continuidade a partir da experiência de matriciamento 

adotada. Ao mesmo tempo, sinaliza desafios relativos à cobrança de resolutividade 

por parte das equipes da Atenção Básica, à possibilidade de um efetivo debate entre 

trabalhadores de CAPS, NASF e ESF em algumas Unidades e à ampliação dos 

espaços de compartilhamento entre profissionais do próprio CAPS para o 

fortalecimento da função de apoiador e a intensificação de sua aproximação com o 

território.  

De um modo geral, o que vemos nessa rede é um processo de construção do 

apoio matricial, que demonstra sua potência para a possibilidade de ampliação do 

cuidado em saúde mental a partir do território, de sua continuidade e integralidade a 

partir do compartilhamento de construções de concepções e práticas, mas que ao 

mesmo tempo depara-se com muitas dificuldades para efetivar avanços. Em geral, 

as pesquisas que analisam a implantação das estratégias de apoio matricial em 

outros municípios produzem conclusões muito semelhantes a essa (BEZERRA e 

DIMENSTEIN, 2008; FIGUEIREDO e ONOCKO CAMPOS, 2009; BALLARIN, 

BLANES e FERIGATO, 2012; MORAIS e TANAKA, 2012; PINTO et al, 2012; 

BONFIM et al, 2013; PRATES, GARCIA e MORENO, 2013; QUINDERÉ et al, 2013; 

PEGORARO, CASSIMIRO e LEÃO, 2014; HIRDES, 2015).  

A análise da implantação da estratégia de apoio matricial tem evidenciado 

que ele contribui para superar a lógica da fragmentação e da especialização na área 

da saúde mental, favorecendo a troca e a integração de saberes. Contribui, assim, 

para a capacitação dos profissionais a partir das diretrizes preconizadas pela 

Reforma Psiquiátrica. Favorece o cuidado compartilhado e a resolutividade dos 

casos a partir do próprio território, enfrentando as práticas de encaminhamento. 

Qualifica e oferece suporte diante das dificuldades encontradas pelos trabalhadores 

da Atenção Básica no contato com os casos de sofrimento psíquico. Contribui para a 
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identificação dos casos que necessitam de cuidado em saúde mental no território. 

Favorece integração entre serviços, a articulação intersetorial e o acompanhamento 

longitudinal dos casos. 

Ao mesmo tempo em que identificamos, a partir do apoio matricial operado na 

UBS em que nos inserimos, essas potências para uma nova perspectiva de atenção 

em saúde mental, também nela identificamos muitas das dificuldades para que 

essas potências possam se efetivar, o que pode ser sintetizado a partir das 

conclusões de Figueiredo e Onocko Campos (2009): 

 

Todas essas conquistas não significam, evidentemente, que a 
subversão da lógica de trabalho buscada pelo Apoio Matricial esteja 
resolvida, até porque o que se observa é mais uma sobreposição de 
duas lógicas antagônicas e menos a substituição de uma pela outra. 
Houve, de fato, o desencadeamento de um processo em que os 
encaminhamentos deixam de ser automáticos para poderem ser 
discutidos em equipe, mas nesse processo incidem inúmeras 
variáveis, fazendo com que ora predomine a fragmentação, ora se 
evidencie a corresponsabilização (FIGUEIREDO e ONOCKO 
CAMPOS, 2009, p. 135). 

  

Dentre essas variáveis, podemos destacar algumas que têm se evidenciado 

nesse território. A primeira delas diz respeito às distintas formas de organização do 

trabalho em saúde que convivem no SUS e na Atenção Básica em especial.  

Segundo Bonfim et al (2013), a lógica hierárquica, burocrática e centrada nos 

procedimentos convive com as diretrizes do apoio matricial, que preconizam um 

trabalho a partir das relações, dos vínculos, do diálogo, do contato com o território. 

Essa contradição evidencia-se na relação entre NASF e ESF, na medida em que o 

primeiro deve operar para favorecer uma perspectiva de gestão do trabalho em 

saúde absolutamente contrária àquela favorecida pelos mecanismos de 

financiamento, avaliação, contratação que operam na Atenção Básica. Ao lado 

disso, o próprio número excessivo de equipes apoiadas pelo NASF contribui para 

que as ações de saúde mental sejam realizadas como especialidade e não por meio 

de práticas conjuntas de promoção de saúde.  

No território, essa condição é agravada pelas dificuldades de trânsito entre os 

serviços e pela intensidade das demandas resultantes de suas próprias condições. 

Tecer ações em rede, articular estratégias intersetoriais, identificar recursos da 

comunidade depende de uma presença intensa e contínua que fica bastante 

prejudicada nas condições impostas para o trabalho dos apoiadores e dos gestores 
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do NASF, que tem sob sua responsabilidade um número significativo de equipes em 

diferentes UBS. A presença, o contato e o vínculo do NASF com as equipes da ESF 

e com a própria comunidade ficam prejudicados pelas próprias determinações da 

portaria que cria o NASF, agravadas pela precariedade específica dessa rede.  

 Outra questão importante a ser enfrentada é a incorporação das diretrizes 

relativas à implantação do apoio matricial pelos próprios profissionais da rede por 

meio do favorecimento dos gestores. Almeida (2015) enfatiza essa necessidade, 

destacando o modo como a estratégia do matriciamento foi instituída a partir das 

exigências da gestão, sendo aos poucos assumida pelos próprios trabalhadores, 

que precisam se apropriar de uma nova perspectiva de trabalho.  

Essa apropriação favorece a participação e o envolvimento com as práticas 

de matriciamento, ainda frágeis por parte de muitos trabalhadores da Unidade e, 

mais pontualmente, dos próprios serviços especializados. Figueiredo e Onocko 

Campos (2009) alertam sobre a importância de negociar contratos e compromissos 

para instituir essa nova lógica de trabalho.  

 

Devemos reconhecer que a mudança da lógica de trabalho proposta 
pelo Apoio Matricial não é fácil de ser assumida pelas equipes e não 
ocorre automaticamente. Ela deve ser especificamente trabalhada 
junto às equipes, instalando-se espaços destinados à reflexão e à 
análise crítica sobre o próprio trabalho, e que possam ser continentes 
aos problemas na relação entre a equipe, aos preconceitos em 
relação à loucura, à dificuldade de entrar em contato com o 
sofrimento do outro e à sobrecarga trazida pela lida diária com a 
pobreza e a violência. Todas essas questões podem se colocar como 
possíveis entraves para a realização do Apoio Matricial, se os 
profissionais não tiverem espaços de reflexão e formação 
permanentes para processá-las, que sejam capazes de realimentar 
constantemente a potencialidade do Apoio Matricial enquanto arranjo 
transformador das práticas hegemônicas na saúde (FIGUEIREDO e 
ONOCKO CAMPOS, 2009, p. 137). 

   

Minizzo e Costa (2013) destacam, dentre as dificuldades para a implantação e 

a adesão dos trabalhadores da Atenção Básica ao apoio matricial, a excessiva carga 

de trabalho e a exigência de investimento em outras ações, sobretudo pela pressão 

dos profissionais da ESF para o alcance de metas. Essa é uma questão relevante na 

rede, que compromete a possibilidade de participação e implicação dos 

trabalhadores com dispositivos como reuniões de equipe, reuniões de 

matriciamento, escuta qualificada, estratégias longitudinais de cuidado, 

estabelecimento de vínculos. Tais processos são essenciais para uma perspectiva 
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de cuidado integral em saúde mental, que opere a partir das necessidades concretas 

do usuário em sua trajetória de vida. 

Essas dificuldades tampouco são exclusivas das equipes de Atenção Básica. 

Os trabalhadores dos CAPS, igualmente, encontram dificuldade de conciliar o 

trabalho que realizam no interior do serviço com a presença no território, dando 

suporte às UBS. A presença dos CAPS no território, não apenas nas reuniões de 

matriciamento, mas no cuidado compartilhado dos usuários em seu contexto de 

vida, mostra-se ao mesmo tempo uma necessidade e uma dificuldade (BEZERRA e 

DIMENSTEIN, 2008; PEGORARO, CASSIMIRO e LEÃO, 2014).  

Favorece a produção de PTS orientados pelos itinerários dos usuários e por 

seus vínculos e necessidades, mas ao mesmo tempo tem sido uma possibilidade 

pontual na rede, em função das condições objetivas impostas pelas formas de 

gestão do trabalho e dos serviços e pelas demandas sob sua responsabilidade.  

Em relação a esse aspecto, é importante destacar que uma das ações que se 

desdobraram da experiência do PET-Saúde e que se mantém ainda hoje em uma 

das Unidades do território refere-se à experiência de matriciamento entre CAPS e 

ESF centrada no encontro e na intervenção conjunta no próprio território, 

evidenciando a importância dessa perspectiva para a adesão e a maior efetividade 

da estratégia de apoio matricial.  

A experiência, contudo, não envolve ainda os três CAPS, tampouco se 

expandiu para outras Unidades ou mesmo tem podido se integrar efetivamente com 

as reuniões de apoio matricial ofertadas na própria UBS. Apesar disso, representa 

um avanço importante no processo de consolidação da estratégia no território nos 

últimos anos. Também na direção de intensificar e qualificar o apoio matricial no 

território, a experiência do PET-Saúde proporcionou uma nova modalidade de 

matriciamento, entre CAPS, NASF e trabalhadores da UBS tradicional.  

No relatório do caso Clido essa experiência é citada como uma conquista 

diante da necessidade de discussão dos casos de saúde mental entre membros da 

equipe, favorecendo seu acompanhamento longitudinal, a ampliação das estratégias 

de cuidado disponibilizadas como PTS e sua pactuação entre serviços. Essa 

possibilidade contribui para enfrentar a condução por meio dos encaminhamentos, 

que representa um processo mais difícil de ser combatido no modelo tradicional da 

UBS, em especial pela ausência das estratégias de apoio matricial, que favorecem a 

articulação de redes.  
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A leitura sobre as contribuições do matriciamento para integração de recursos 

do território orientada para a ampliação dos itinerários merece um breve 

aprofundamento desde a perspectiva das ações desenvolvidas pela rede 

especializada. No caso, o acompanhamento de Lourival pelo CAPS e o modo como 

foi proposto e sustentado seu PTS indicam a necessidade de aproximação ao 

território e de articulação efetiva com a Atenção Básica para a promoção de 

transformações na trajetória de vida do usuário, claramente marcada pela 

reprodução do circuito de medicalização e internação psiquiátrica. Notamos a 

fragilidade na apropriação de informações sobre o cotidiano de Lourival, suas 

relações com a família e a comunidade, muito facilitadas nos casos acompanhados 

pela UBS, em função do favorecimento pela aproximação ao território onde a vida do 

usuário se tece. Em geral, o serviço conhece Lourival a partir das informações que 

ele traz para o CAPS e do modo como se apresenta e circula nesse espaço, como 

pode ser observado nos trechos a seguir: 

 

Nesse momento, Lourival ficou nos grupos de Expressão Corporal 
(apresentando comportamento um pouco erotizado de acordo com a 
coordenação do grupo), Culinária e foi inserido também em 
Psicoterapia, uma vez que a equipe entendeu que ele apresentava a 
demanda de aprofundar as questões relativas à sexualidade. 
Acreditou-se que Lourival estava apresentando um quadro histriônico, 
em que por vezes ficava cantando durante o grupo, falando ao 
mesmo tempo em que outros falavam e com uma atitude provocativa 
que culminou numa agressão sofrida por Lourival de outra 
participante do grupo, em um dos encontros. Falava pouco das 
questões que o levaram a participar do grupo de Psicoterapia, sendo 
que mencionou suas crises e por vezes falou de luzes que enxergava, 
mas quando se manejava o conteúdo trazido, ele apresentava 
resistência e costumeiramente respondia de maneira infantilizada às 
pontuações. Apesar de ter começado a faltar nos grupos, a mini-
equipe de referência observou que ele se apresentava estável. [...] As 
poucas coisas que diz vêm no sentido de minimizar os conflitos com a 
mãe, sem nada falar acerca do que está implícito como conflito 
central entre eles, e dizendo que o único problema entre eles é a 
dificuldade dele de dormir. [...] Em abril/2014, compareceu 
esporadicamente no CAPS, informou que ainda estava em situação 
de rua e fazendo uso de álcool, contou que perdeu novamente seu 
R.G. e dizia que queria trabalhar. [...] Vale ressaltar que mesmo 
diante das formas possíveis utilizadas para coletar informações sobre 
Lourival e sua história, a partir dos atendimentos e conversas 
informais com ele e seus familiares, além do resgate das anotações 
em prontuário e entrevistas com os profissionais que o conheceram e 
acompanharam no CAPS, é notório que são conhecidas apenas as 
vivências a partir de sua primeira crise, consequente internação e 
“primeiro haldol”. [...] Então, quando o usuário está em situação de 
rua, entendendo que participa desse circuito com sociabilidade e 
organizações próprias, inclusive extraindo disso sua renda, suas 
práticas não são conhecidas e quase nunca verbalizadas por Lourival. 
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Tanto para a família quanto para os serviços de saúde, ficam velados 
os conteúdos vivenciados, permanecendo sempre lacunas sobre isso 
(RELATÓRIO CASO LOURIVAL). 

 

Nos casos acompanhados pela Atenção Básica parece haver melhor 

possibilidade de apropriação da experiência do sujeito para além da doença, em 

função do diálogo mais efetivo com as necessidades de sua vida cotidiana. A 

articulação do CAPS com a Atenção Básica poderia contribuir para essa 

aproximação e para uma outra abordagem do caso. Contudo, em relação a ela, 

alguns aspectos chamam a atenção. Inicialmente, o fato de que não houve, desde 

2005, quando Lourival chegou ao CAPS, nenhuma articulação entre esse serviço e a 

UBS para o cuidado do caso. A primeira aproximação foi realizada pelo PET-Saúde 

e possibilitou somente a informação sobre o não acompanhamento do caso pela 

ESF. 

 

Articulou-se também com a UBS uma vez que há um ACS mas que 
não acompanha o caso, tendo apenas 01 (um) registro no prontuário. 
A mãe também não tem prontuário na UBS e informou em um dos 
contatos conosco que é acompanhada no Hospital do Servidor 
Público. [...] Há, portanto, desafios colocados pelo caso, como a 
necessidade de aproximação da UBS com o caso, uma vez que a 
UBS ESF não o acompanha, tendo apenas um registro de curativo 
feito na UBS. O ACS informou que não há pessoas na residência 
sempre que vai fazer a visita. Assim, há que se estreitar as relações 
de cuidado para com Lourival e sua família (RELATÓRIO CASO 
LOURIVAL).  

 

Não há qualquer registro de estratégia ou investimento para provocar esse 

acompanhamento pela Atenção Básica. O caso nunca foi pautado nas reuniões de 

matriciamento entre CAPS e ESF e tampouco o NASF foi acionado numa tentativa 

de alguma aproximação, abordagem e acompanhamento da família pela Atenção 

Básica.  

Apesar disso, consta que em 2005/2006 o CAPS, entendendo que o usuário 

não precisava mais de acompanhamento intensivo, encaminhou o caso para a UBS, 

não havendo registro de atendimento de Lourival pela mesma, a partir do que 

nenhuma ação articulada foi promovida. Em verdade, o encaminhamento para UBS 

contrapõe a própria prerrogativa de coordenação do cuidado pela Atenção Básica. O 

usuário não poderia ser encaminhado para a UBS se ela estivesse garantindo o 

cuidado integral e longitudinal das necessidades de saúde do usuário. O CAPS, por 
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sua vez, reafirma a lógica do encaminhamento, não convocando a Unidade ao seu 

papel em seu modo de intervenção.  

Essa realidade é também relatada na pesquisa realizada por Quinderé et al 

(2013), que afirmam o desinteresse dos trabalhadores da Atenção Básica em 

abordar os casos de saúde mental e a falta de articulação por parte dos serviços 

especializados como produtores de descontinuidade ou ausência de assistência. 

 

Neste prisma, conforme observado, por diversas vezes, pacientes em 
acompanhamento nos CAPS nunca foram assistidos pelas equipes 
de saúde da família que atuam nos seus territórios de origem, o que 
mostra a fragmentação do sujeito quando da atenção à saúde e da 
não integralidade tão cara ao SUS. O sujeito que adoece da mente 
não teria corpo, portanto, nem necessidades clínicas advindas de 
adoecimentos físicos (QUINDERÉ et al, 2013, p. 2162). 

 

Apostamos que a intensificação e a qualificação das estratégias de apoio 

matricial possam contribuir ao longo do tempo também para que os PTS construídos 

e desenvolvidos pelos CAPS respondam, por meio da articulação com a Atenção 

Básica, ao itinerário do usuário a partir de seu território. Segundo Miranda e Onocko 

Campos (2010), o trabalho clínico do profissional da saúde mental se faz a partir das 

relações cotidianas do usuário e deve instigar o aumento de sua autonomia, com 

vistas a transformações sociais que ampliem o convívio com a diferença.  

 

Sendo assim, vale questionar se os profissionais não estariam 
destinando demasiadamente seus investimentos para o cotidiano do 
CAPS, em detrimento da construção de um trabalho compartilhado 
com a atenção básica, por exemplo. Não obstante os trabalhadores 
relatarem a realização de apoio matricial em UBS, identificamos que a 
clínica dos pacientes psicóticos permanece localizada dentro do 
CAPS e, em certa medida, dissociada de práticas radicadas no 
território dos pacientes (MIRANDA e ONOCKO CAMPOS, 2010,  
p. 1159). 

 

Para esse processo, ações políticas de saúde, dentre as quais destacamos os 

investimentos para a qualificação do cuidado em saúde mental pela Atenção Básica, 

e de intersetorialidade possibilitam apoio de recursos para um trabalho junto ao 

território. Considerar o sujeito na relação com o mundo social permite aos 

profissionais estimularem negociações entre o usuário e a cidade, de forma 

condizente com os pilares de uma Reforma Psiquiátrica Antimanicomial.  
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O PTS proposto pelo CAPS a Lourival, no entanto, é restrito às atividades 

promovidas pelo serviço, sem intersecção mais direta com os itinerários que 

percorre, em relação aos quais alguns recursos de continência e apoio passam a ser 

considerados a partir da retomada do caso pelo PET-Saúde. O PTS do caso é 

referido em função da indicação dos dias da semana em que Lourival deveria 

frequentar o serviço. 

 

Foi acolhido pela enfermeira e feito projeto terapêutico semi-intensivo 
(segunda à sexta pela manhã). [...] Após dois meses, a mini-equipe 
observou que ele se apresentava estável e propôs mudanças em seu 
projeto terapêutico, quando ele passou a frequentar o serviço às 
segundas, terças e sextas-feiras. No prontuário não consta 
exatamente os motivos dessa mudança no PTS (RELATÓRIO CASO 
LOURIVAL).  

 

Em relação ao trabalho desenvolvido com Lourival pelo CAPS, há um 

investimento inicial para sua participação nos grupos, sendo que o próprio serviço 

parece enfrentar dificuldades de sustentar o seu modo de estar nesses espaços, 

reconhecido pelo caráter subversivo. Assim, entre os movimentos de afastamento e 

reaproximação em relação aos CAPS, nos quais frequentemente vive situações de 

crise e internações psiquiátricas, há um desinvestimento do próprio serviço em 

relação à sua permanência nos grupos e a insistência durante algum tempo em 

relação aos mesmos encaminhamentos (apesar da não adesão do usuário).  

 

Lourival retornou ao CAPS encaminhado pelo Pronto-Socorro após 
nova crise. Os relatos diziam que ele teria parado de dormir e feito 
coisas que desagradaram a mãe. Teve passagem pelo Hospital, 
sendo introduzido o remédio antipsicótico neozine. Foi reinserido no 
CAPS no grupo de Psicoterapia e sua mãe no grupo de Família. 
Lourival apresentava a mesma postura anterior no grupo de 
Psicoterapia, entrava com fones de ouvido e demonstrando 
resistência para falar de si. A equipe concluiu que ele permaneceu 
inadequado nos espaços grupais e pensou em mantê-lo mais 03 
(três) sessões no grupo de Psicoterapia e persistir no 
encaminhamento ao CECCO, acreditando nesse serviço como um 
espaço laborativo e de apoio que contava com atividades verbais, 
sustentando a oferta no CAPS de espaços de atendimento nuclear a 
ele e à mãe (RELATÓRIO CASO LOURIVAL).  

 

Nesse processo, o caso termina sendo acompanhado exclusivamente a partir 

de um modelo ambulatorial, com atendimentos pontuais por meio de consultas 

médicas e medicação, períodos de afastamento do serviço e, o que é mais grave, 

manutenção do ciclo de internações psiquiátricas.  
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A assistente social discutiu com ele o encaminhamento ao CECCO e 
Lourival fica ausente do CAPS, comparecendo apenas na consulta 
psiquiátrica. A equipe faz então um movimento de legitimar o modo 
como ele circula pelo serviço e altera seu PTS para não-intensivo 
(somente consulta médica), permanecendo assim por um ano. 
Lourival voltou ao CAPS a partir de nova crise e passou em 
acolhimento. A piora dele pareceu coincidir com sua saída do 
emprego e sua mãe argumenta como sinal de crise que ele “saiu para 
se divertir”. Ela questionou o uso de medicamentos enquanto ele se 
“divertia”. Nesse momento, ele retornou aos atendimentos médicos e 
menciona-se no prontuário que ele já havia passado por 37 
internações. Volta a trabalhar, continuando a comparecer nas 
consultas médicas, onde são feitos registros de oscilações 
emocionais (entre estável e instável). Quatro anos depois ocorreu 
mudança do médico que o acompanha. [...] Seis meses depois voltou 
para acolhimento com a terapeuta ocupacional e a psicóloga trazido 
por sua mãe e irmã que se queixaram de uma piora do quadro dele, 
associando à mudança de medicamento (RELATÓRIO CASO 
LOURIVAL). 

  

Das questões observadas no PTS tecido ao longo da trajetória do caso, para 

além da forte centralização antes nos recursos do serviço do que nos recursos do 

território e, em decorrência disso, da forte centralização também na medicalização, 

observa-se que a ausência de pactuações em torno das estratégias propostas foi 

produzindo seu esvaziamento e a dificuldade de vinculação do usuário a elas. Yasui 

(2010) salienta algo fundamental sobre a questão, contribuindo para nossa 

discussão acerca das negociações necessárias à produção dos PTS. Ele alerta para 

a necessidade de pactuação entre diferentes atores: usuários, familiares, equipe, 

profissionais de outros serviços. Complementa indicando que sua ativação deve 

partir da necessidade do usuário. No caso em tela, observamos a fragilidade de 

investimento na busca de recursos que respondam às necessidades do usuário. 

Afinal, quais são elas?  

 Nesse sentido, repetem-se encaminhamentos para serviços, como é o caso 

do CECCO, para o qual ele é encaminhado por quatro vezes, de acordo com os 

registros identificados, apesar da não adesão. Entendemos que ela reflete ausência 

de pactuações, seja em relação ao diálogo com as necessidades do usuário, seja 

entre as próprias equipes que, como vimos, não tecem a rede, cabendo à circulação 

do usuário essa função.  

As primeiras articulações e pactuações com outros serviços começam a ser 

experimentadas ao final do processo do PET-Saúde, quando a equipe se recoloca 

na relação com o caso. Elas parecem construídas a partir de necessidades 

identificadas no itinerário do usuário, sobretudo aquelas relativas ao momento em 
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que está na rua. Albergue, CAPS AD III no centro da cidade e hospitalidade noturna 

no CAPS AD III do próprio território são recursos que dialogam com a necessidade 

de acolhida, retaguarda e proteção relacionadas à sua imersão no espaço da rua, 

buscando-se assim reverter a internação psiquiátrica como seu desdobramento 

necessário.  

 Identificamos que o PTS construído ao longo dos anos de acompanhamento 

do usuário pelo CAPS não contribuiu para reverter a reprodução da medicalização e 

da internação psiquiátrica, que imprimem importantes marcas em sua identidade em 

termos da reafirmação da doença. Produzir esse deslocamento significa partir de 

uma abordagem efetiva e insistentemente orientada pelo olhar ao sujeito.  

 

Cuidar, em saúde, significa pensar em uma atitude de ocupação, 
preocupação, de responsabilização e de envolvimento com o outro. 
Para olhar e ouvir o outro, é preciso reconhecê-lo como alguém que 
represente mais do que um mero objeto de intervenção. Preciso 
reconhecê-lo como um sujeito, não como uma entidade, um objeto, 
uma doença (YASUI, 2010, p. 120). 

 

Para nós, que reconhecemos nas funções psicológicas superiores, das quais 

resultam a configuração psicológica do sujeito, relações de ordem social 

interiorizadas (Vygotski, 1931/1995), a busca de um cuidado guiado pelo olhar à 

singularidade de cada pessoa significa um cuidado guiado, ao mesmo tempo, pelo 

olhar ao seu território de vida. Olhar ao campo social e histórico no qual circulam 

significados que são constitutivos da dimensão subjetiva e dos sentidos que 

configuram a experiência de sofrimento do sujeito é fundamental para sua 

apreensão. Nesse sentido, apostamos que, quanto mais nos aproximamos na 

direção das relações sociais vividas pelo sujeito, portanto, quanto mais avançamos 

na direção do território, maior nossa possibilidade de construir um cuidado que 

coloque a doença entre parênteses e que esteja orientado por um sentido 

antimanicomial.  

A gestão do cuidado no caso Lourival parece carecer desse movimento e, não 

à toa, dos quatro casos trabalhados, nele a rede não conseguiu até esse momento 

transformar a repetição das internações em hospitais psiquiátricos. Nas histórias de 

Lindalva e Clido, diagnosticados com transtorno mental e com uma trajetória 

significativa de internações em hospitais psiquiátricos, observa-se que, apesar de 

PTS significativamente focados nos recursos da saúde e na administração 
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medicamentosa, foi possível produzir alguma modificação no histórico de 

internações.  

Apostamos que na Atenção Básica, onde o modelo de cuidado pressupõe o 

trabalho com o usuário a partir do território e de seus itinerários, a possibilidade de 

reconhecer os processos sociais e históricos que se singularizam na experiência de 

sofrimento da pessoa é favorecida, contribuindo para a desnaturalização da doença 

mental. Contudo, reconhecemos que processos complexos, sobre os quais 

discorremos ao longo dessa análise, têm colocado importantes obstáculos a essa 

possibilidade. E é em decorrência deles que os PTS ainda se apresentam muito 

centrados na concepção da doença e na medicalização.  

No relatório do caso Lindalva, identificamos um histórico de registros de seu 

acompanhamento ao longo do tempo no qual, basicamente, são realizadas VDs, 

com ênfase na administração da medicação. É relevante o fato de que a usuária não 

segue regularmente a prescrição médica, do que resulta a tentativa ao longo de 

muitas visitas de aplicação intravenosa, como forma de controle sobre a 

administração medicamentosa. Esse movimento é acompanhado de resistências por 

parte da usuária, numa defesa do direito ao seu corpo.  

É importante resgatarmos que Lindalva reconhece como marcas da doença 

em sua aparência física os efeitos da própria medicação, como por exemplo, o 

tremor das mãos, e tenta combatê-las com outras medicações. Assim, é interessante 

notar que a aplicação intravenosa da medicação intensifica, de outro lado, a busca 

de Lindalva por novos remédios, que combatem os efeitos colaterais, percorrendo 

para isso diferentes serviços, dentro os quais a própria UBS. A usuária, portanto, 

opera durante todo o tempo em torno da procura e da rejeição pelas medicações, 

sendo que esse movimento, em última medida, significa intensificação da 

medicalização como prática de cuidado. A equipe administra o remédio pela via 

intravenosa apenas com o seu consentimento, buscando conquistá-lo a partir do 

vínculo. E é o vínculo o recurso para o cuidado disponibilizado para além da 

medicação. 
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Após as diversas internações procura a Unidade para a retirada e uso 
da medicação, que em um primeiro momento lhe é fornecida, todavia 
Lindalva apresenta comportamento cíclico: procura o médico de 
família, usa por pouco tempo o medicamento, interrompe, tem surtos, 
com reclamação da família sobre a agressividade, procura o Pronto-
Socorro, em alguns casos é internada, quando sai do hospital busca 
novamente a equipe ESF com a orientação medicamentosa. Deste 
modo, a equipe opta por ministrar o remédio intravenoso em sua 
própria residência e em alguns momentos na Unidade. A usuária 
estabelece forte vínculo com seu médico de família e quando procura 
a UBS requer um alívio para o seu “Mal da Angústia”, insistindo no 
pedido de Diazepam, remédio que em algumas oportunidades era 
diluído em seu café, sem o seu conhecimento, por sua mãe, como 
tentativa de acalmar a filha nos momentos de intensa crise e 
agressividade. Observa-se uma forte ligação com os medicamentos e 
grande resistências com outras formas de cuidado e tratamento 
(RELATÓRIO CASO LINDALVA). 

 

O vínculo com o médico proporciona a ampliação do cuidado na direção da 

escuta e do acolhimento em relação ao sofrimento relacionado à condição de seus 

familiares, para os quais a equipe procura também dispensar cuidados. Percebe-se, 

no entanto, que não houve ao longo do tempo em que é acompanhada pela ESF 

qualquer movimento no sentido de articulação de redes ou de utilização de recursos 

da comunidade e do território para a ampliação de seus itinerários de cuidado para 

além da medicação.  

A usuária foi também encaminhada para o CECCO, sem que, contudo, 

fossem operadas as pactuações necessárias para sua aproximação e vínculo com 

esse serviço. As articulações com a rede de saúde e da comunidade são iniciadas 

pelo processo do PET-Saúde, como colocamos anteriormente. Em geral a equipe 

identifica que tanto Lindalva como sua família rejeitam alternativas de cuidado e 

curiosamente essa recusa aparece, algumas vezes, por parte da usuária, 

relacionada às suas dificuldades de estabelecer relações sociais. Algumas dessas 

dificuldades são experimentadas, para ela, de forma associada aos registros da 

doença em seu corpo, curiosamente provocados, em grande parte, pela própria 

medicação.  

O PTS e os itinerários de cuidado de Clido refletem processos semelhantes. A 

ampliação dos diagnósticos patológicos ao longo de sua trajetória no serviço é 

acompanhada pela intensificação da prescrição medicamentosa. Lembremos que 

Clido reconhece sua doença mental produzida, em parte, pela intensidade das 

medicações administradas para o controle das crises convulsivas. Atualmente sua 

condição não diverge completamente dessa. Grande parte do sofrimento trazido por 
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Clido em relação ao empobrecimento de suas relações sociais, afetivas e sexuais 

está associada ao que o usuário vivencia como efeitos da medicação. 

  

Seus diagnósticos, ao longo do tempo, somado a crescente 
quantidade de medicamentos prescrita, aumentaram. Clido relata 
sentir muita sonolência devido aos medicamentos que utiliza, quando 
precisa sair de casa afirma que seleciona os medicamentos que vai 
ingerir para não dormir muito e sentir menos sono, o que demonstra 
autonomia e conhecimento sobre os efeitos colaterais. Existe a 
possibilidade de os medicamentos estarem em doses muito altas, o 
usuário já reclamou, inclusive, de disfunção erétil solicitando revisão 
medicamentosa. Entretanto, o clínico compreende que a dose 
medicamentosa não está relacionada à disfunção, relatando que 
trabalha numa perspectiva de manutenção dos medicamentos de 
acordo com a necessidade de cada usuário. [...] o próprio usuário 
atribui a sonolência, perda da memória, falta de vontade de sair de 
casa e a impotência sexual aos medicamentos e à doença 
(RELATÓRIO CASO CLIDO). 

 

O trabalho da assistente social e do médico clínico tem possibilitado o 

acompanhamento contínuo do caso, a escuta às suas necessidades cotidianas e o 

apoio para algumas delas, como pudemos observar em relação ao investimento 

para a concessão do BPC e posteriormente da aposentaria por invalidez. Para além 

disso, observa-se, tal como no caso de Lindalva, a ausência de oferta ou articulação 

de outros recursos da rede de saúde, da rede intersetorial e da comunidade em seu 

PTS, havendo exclusivamente o encaminhamento ao CECCO. O trabalho realizado 

pelo PET-Saúde iniciou algumas pactuações que permitiram a incorporação de 

recursos com vistas à ampliação dos itinerários de Clido, como por exemplo, o seu 

envolvimento nas atividades da igreja e, finalmente, sua vinculação ao CECCO.  

Observamos nesses dois casos diagnosticados por transtorno mental grave, 

decorrentes de um histórico de internações psiquiátricas e atendidos pela Atenção 

Básica em suas diferentes modalidades, que convivem contraditoriamente no 

cuidado ofertado pela rede desse território dois modelos. Em ambos os casos o 

vínculo é dispositivo essencial para a escuta das necessidades do sujeito na relação 

com sua vida cotidiana. Contudo, em ambos os casos os PTS estão fortemente 

centrados na medicação, com baixo investimento na articulação de redes a partir do 

território que impactem os itinerários dos usuários em torno de sua ampliação ou 

transformação na direção da produção de mudanças na relação sociedade-loucura e 

da emancipação do sujeito (ROTELLI, 1987/1988).  
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A terapeuticidade encontra-se na capacidade dos operadores do 
serviço em constituírem-se intermediários materiais capazes de tirar 
da inércia e dialetizar trocas sociais bloqueadas, 
desinstitucionalizando os sintomas e os sentidos reificados do 
paciente. Trata-se de aceitar o desafio da complexidade dos múltiplos 
planos da existência e não reduzir o sujeito à doença, a fixação de 
traumas infantis nem a um distúrbio de comunicação ou à condição 
de pobre, atomizando-lhe o corpo e a psique (BARROS, 1994,  
p. 107). 

 

As questões que impactam a gestão do cuidado por nós discutida ao longo 

dessa construção, na medida em que comprometem a potência dessa perspectiva 

de intervenção pela Reforma Psiquiátrica brasileira, reproduzem muitas vezes com 

suas práticas o fortalecimento da própria doença. Lourival, Lindalva e Clido 

identificam-se como doentes mentais e essa identificação parece derivar, em parte, 

das intervenções provocadas pelos próprios PTS da rede em seus itinerários. 

A fábula O homem e a serpente, relatada por Basaglia (1968/1985) ajuda-nos 

a apreender esse mecanismo. Na fábula, uma serpente entra pela boca de um 

homem que dormia, chega a seu estômago e ali se aloja, passando a impor-lhe sua 

vontade, de modo que ele perde sua liberdade, deixa de se pertencer e passa a 

viver à mercê da serpente. Certa manhã, ao acordar, o homem percebe que a 

serpente havia partido. Restituída sua liberdade, não sabe o que fazer com ela. Sob 

o domínio absoluto da serpente por longo período, perdeu a capacidade de desejar 

e de agir de forma autônoma, na medida em que se habituou a submeter a sua 

vontade, o seu desejo e os seus impulsos à vontade, desejo e impulsos da serpente. 

Assim, o homem livre da serpente encontra o vazio, na medida em que perdeu a sua 

nova essência, construída durante o período de cativeiro. Restava, então, 

reconquistar o conteúdo humano de sua vida. Ao contar essa fábula, Basaglia 

afirma: 

 

A analogia entre esta fábula e a condição institucional do doente 
mental é surpreendente, pois parece a parábola fantástica da 
incorporação, por parte do doente, de um inimigo que o destrói com a 
mesma arbitrariedade e a mesma violência com que o homem da 
fábula foi dominado e destruído pela serpente. Mas nosso encontro 
com o doente mental também nos mostrou que, nesta sociedade, 
somos todos escravos da serpente, e que se não tentarmos destruí-la 
ou vomitá-la nunca veremos o tempo da reconquista do conteúdo 
humano de nossa vida (BASAGLIA, 1985, pp. 132-133). 
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As práticas da rede comunitária de atenção em saúde mental reproduzem 

essa condição institucional na medida em que não operam a radical ruptura da 

experiência vivida pelos usuários com a doença mental. Intervenções reduzidas ao 

campo sanitário e pobres na exploração de novas possibilidades de encontro entre 

os considerados doentes mentais e seus territórios contribuem para esse processo. 

Contudo, nela existem contradições que necessitam se intensificar. Elas estão 

presentes, por exemplo, em atendimentos que permitem aprofundar a reflexão e 

elaboração sobre o sofrimento experimentado pelos usuários, em dispositivos 

grupais que possibilitam o cuidado à dimensão subjetiva frequentemente 

negligenciada pelos diagnósticos e pelas práticas tradicionais, assim como nos 

encontros possíveis durante as VDs. 

 

Também estava preocupada com o filho, pois este além dos delírios e 
alucinações, que podem resultar na perda do emprego, segundo sua 
avaliação, não come nada além de “pão com manteiga e um copo de 
leite”, pede para o médico falar para o filho comer, e também, pedir à 
mãe que permita ao ex-marido comer junto com elas, assim como 
deixar de lado as intenções de jogar as coisas dele fora, desejos 
estes gritados pela mãe de Lindalva durante a VD. [...] Ao final da 
conversa, Lindalva mostrou-se contente por dividir aquelas 
informações e sentimentos com outras pessoas, ao mesmo tempo, 
saiu e entrou na sala muitas vezes, angustiada, perguntando sobre a 
possível internação sua ou de seu filho, esclarecemos novamente 
sobre o papel das bolsistas e também de seu médico de família. 
Nesse momento disse “que bom que eu vim na reunião né? Imagina o 
que eu ia perder se não tivesse vindo”, despediu-se, fechou a porta 
da sala e foi embora (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 
 

O grupo de saúde mental dos usuários na Unidade, hoje ausente, 
teve um significado importante na vida do usuário, por ser um lugar 
onde sentia-se acolhido e confortável ao relatar sobre sua experiência 
com os medicamentos e outros temas abordados em relação à 
promoção de qualidade de vida. Além disso, a falta deste grupo, e a 
consequente interrupção do cuidado ali desenvolvido, traz, neste 
momento a redução do cuidado à manutenção dos medicamentos, 
em detrimento de outras ações que promovem saúde, num sentido 
ampliado, o que faz falta no cotidiano de Clido (RELATÓRIO CASO 
CLIDO). 

 

 No PTS de Clido, assim como o grupo, os atendimentos realizados durante a 

trajetória do PET-Saúde e também a visita conjunta à casa de sua ex-esposa, 

demonstraram a importância de diversificar as ofertas de cuidado. Tais dispositivos 

parecem tanto mais ricos para o cuidado em saúde mental quanto mais fortalecem o 

encontro com os sentidos que se escondem por detrás da doença e a construção 

conjunta de novas possibilidades de existência. Eles estão reduzidos pelas 
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condições impostas pela gestão do trabalho na UBS, sobretudo no modelo 

tradicional. Por outro lado, demonstraram ser possíveis, sobretudo quando 

pactuados com o próprio usuário e construídos a partir de suas necessidades. Esses 

dispositivos se apresentam como condição para que se parta ao território e à 

articulação de recursos para a diversificação das trocas sociais possíveis no 

encontro sociedade-loucura.  

Entendemos que essa contradição, presente na rede substitutiva de saúde 

mental do território, permite aos usuários manter viva a luta pela reconquista do 

conteúdo humano de suas vidas, como colocou Basaglia (1968/1985). O cuidado 

fundado na liberdade possibilita que Lindalva, Clido e Lourival, no que pesem suas 

histórias de repetidas internações, no que pesem os diagnósticos que a eles foram 

atribuídos, no que pese a medicalização como prática predominante em seus PTS, 

reivindiquem sua emancipação, resistam ao controle de seus corpos, reconheçam-

se, portanto, também como sujeitos.  

As expressões dessa resistência e dessa irredutibilidade à anulação pela 

doença demonstram que, restituída a condição de liberdade e a afirmação da 

cidadania dos usuários, sua posição é inequívoca. Marcados pelas instituições da 

violência, são eles que efetivamente recusam a internação psiquiátrica como prática 

de cuidado, em todas as expressões que ela possa ter sob a forma de controle de 

seus corpos e de destituição de seus direitos. Tais práticas podem ser afirmadas 

como possibilidade pelos familiares, pela comunidade e algumas vezes até pelos 

trabalhadores da rede substitutiva, mas não pelos usuários que a elas estiveram 

submetidos.  

 

No dia da construção do ecomapa com Lindalva, ela apresentou-se 
amedrontada, achou que seria internada, fez várias entradas e saídas 
da sala, perguntou várias vezes do que se tratava seu atendimento. 
[...] Avisou-nos sobre o estado ansioso no qual Lindalva ficou, 
perguntando insistentemente se isso implicaria em uma nova 
internação. [...] Quando nós bolsistas chegamos à UBS, Lindalva 
reconheceu-nos, e perguntou sobre seu médico dizendo aguardar o 
fornecimento do documento para retirar seus medicamentos. Pedimos 
para que ela esperasse, pois seu médico de família encontrava-se em 
uma reunião e depois iria lhe atender. Relembramos-lhe sobre a 
pesquisa, as visitas feitas em sua casa e o perguntamos se poderia 
conversar conosco um pouco, e não apenas retirar sua receita, ela 
temerosa assentiu, mas nos questionou sobre a possibilidade de nova 
internação, afirmamos veementemente que nosso encontro não tinha 
essa finalidade (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 
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Clido não se relaciona bem com os vizinhos de cima de sua casa, 
afirma serem ruins, porque já o ameaçaram, teme que os mesmos 
liguem para o INSS e o faça perder o benefício, afirma também que 
esses vizinhos sentem inveja dele, diz conseguir escutar as pessoas 
falando que vão ligar para o INSS. Sua história com o benefício do 
INSS justifica seus medos, pois já precisou fazer perícias constantes 
e perdeu o benefício. [...] No início da pesquisa verificou-se que há 
dificuldade de vincular o usuário à rede de saúde mental do território. 
Essa dificuldade pode estar associada ao perfil de Clido, marcado 
prioritariamente pela desconfiança com o outro, incômodo com 
agitação e grande número de pessoas, insegurança, que culminam 
numa maior complexidade no ato de se relacionar e de se vincular a 
espaços coletivos. As dificuldades do usuário e da articulação da rede 
restringem a construção do PTS, tendo o usuário como protagonista 
(RELATÓRIO CASO CLIDO). 
 

[...] demonstra depender de sua família e se submete diversas vezes 
ao seu controle e opressão. Além disso, o modo como consegue 
propor rupturas é ficando em situação de rua onde, além de moradia 
e trabalho, visivelmente é na rua que encontra sua forma de poder 
exercer a sexualidade (RELATÓRIO CASO LOURIVAL). 

 

Também como expressão de resistência, notamos que os PTS estão 

marcados ainda pela força da medicalização como resposta às demandas de saúde 

mental, mas estão também marcados pela impossibilidade de interdição da 

autonomia do usuário em relação ao seu consumo. As equipes prescrevem, 

orientam, insistem na regularidade da medicação indicada, mas não operam 

ingerência nos corpos dos usuários e sustentam uma margem de liberdade que 

sinaliza importante ponto de partida para o cuidado fundado numa prerrogativa 

antimanicomial. Os usuários, por sua vez, apresentam na gestão da medicação um 

ponto significativo de reivindicação da autonomia no cuidado de si. 

 

A mãe diz que Lindalva foge de casa, pois vai atrás de remédios para 
parar de tremer. [...] se recusa a tomar a medicação, diz querer o 
biperideno, pois está “impregnada”. [...] Vai à UBS solicitar injeção de 
prometazina, pois está sofrendo dos efeitos colaterais do haldol. [...] 
Algo que nos impressionou muito foi o fato de que Lindalva desde que 
chegamos até o momento de nossa saída pediu insistentemente os 
remédios que havia tomado enquanto estava internada, mostrando 
conhecimento das dosagens e também das medicações que 
diminuiriam os efeitos colaterais do antipsicótico anterior. [...] Um 
ponto importante deste encontro foi o conhecimento que Lindalva 
demonstrou ter dos fármacos que diariamente consome. A usuária 
falou com muita propriedade da função e efeitos colaterais de cada 
um e nos pediu que escrevêssemos que ela estava se sentindo bem 
ultimamente (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 
 

Surgiram alguns questionamentos sobre a possibilidade da 
administração irregular dos medicamentos. Tal questionamento foi 
reforçado pelas crenças da usuária, que é evangélica, valoriza a 
espiritualidade e o poder das orações no processo de cura da 
doença, e talvez por esse motivo haja um descrédito da função dos 
medicamentos (RELATÓRIO CASO ANDREIA). 
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Desde o início dos encontros do grupo (preceptora, bolsistas e o 
usuário) ele é questionado sobre o modo como usa os medicamentos 
e o que sente como efeitos, não só colaterais, mas como na melhora 
dos sintomas. O que sempre incomodou foi o sono excessivo, que 
relaciona com o uso de medicamentos, a dificuldade de 
memorização, que também teria piorado depois de começar a ingerir 
psicotrópicos além do que já estava acostumado da epilepsia. Relata 
que desde que começou a tomar os remédios não tem mais 
alucinações auditivas que tinha anteriormente, como por exemplo, 
relacionada ao delírio persecutório, e não se sente nervoso com tanta 
frequência como costumava. Já demonstrava conhecimento sobre 
eles, autonomia em relação ao modo como usa, com a certeza de 
que faz corretamente e de qual não tomar quando quer acordar mais 
cedo, e aquele para evitar a convulsão. [...] A indicação do clínico 
sugere: 
 

Medicamento Miligramas Horário 

Carbamazepina 1200 8/8h 

Fenobarbital 100 Noturno 

Haloperidol 2,5 Noturno 

Prometazina 50 Noturno 

Clonazepam 4 Noturno 
 

Clido utiliza à noite, sem horário definido, 50 mg de Prometazina; 400 
mg de Carbamazepina; 4mg de Clonazepan; 100mg de Fenobarbital 
100mg. Todos eles conjuntamente. Em dias alternados, uma hora 
antes da ingestão destes, ele ingere 5mg Haloperidol, e afirma que 
“esse é para não ouvir vozes”. Ele afirma que se organiza com um 
despertador para ingerir a Carbamazepina 8/8h, mas não diz em que 
horários precisamente os ingere. O usuário conhece os 
medicamentos através dos miligramas (RELATÓRIO CASO CLIDO).  
 

Mencionou no atendimento médico que parou de tomar algumas 
medicações antipsicóticas (RELATÓRIO CASO LOURIVAL). 

  

Em verdade, aprofundar a reflexão dos usuários sobre o papel das 

possibilidades terapêuticas em suas trajetórias de vida, colocando em debate com 

eles de forma mais efetiva a administração da medicação, a partir do 

reconhecimento de sua autonomia, parece uma urgência. Essa questão vem sendo 

sinalizada nas avaliações de experiências de gestão autônoma da medicação 

(JORGE, ONOCKO CAMPOS, PINTO e VASCONCELOS, 2012; ONOCKO 

CAMPOS et al, 2012A; ONOCKO CAMPOS et al, 2013). A questão pressupõe o 

poder de escolha dos usuários, de forma corresponsável, em relação às práticas 

assistenciais mais adequadas ao sofrimento.  

Assim, o efetivo reconhecimento do protagonismo do usuário em seu PTS 

revela-se como um desafio a ser enfrentado não apenas no que diz respeito à 

administração da medicação, mas ao leque de ofertas que a ele se apresenta pelos 

serviços. Pactuar com o usuário as formas de cuidado mostra-se um ponto de 
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partida para que seja possível ampliar itinerários por meio dos PTS e depende da 

legitimação da sua autonomia e protagonismo pela equipe. 

 Finalmente, a centralidade da medicalização como marca dos PTS apresenta-

se como um desafio nesse território como o é para a Reforma Psiquiátrica brasileira, 

cuja prática não superou efetivamente o modelo biomédico e a redução sanitária da 

complexa experiência da loucura. Acompanham-na, como consequência necessária 

de seu fundamento, formas de controle, dominação e estigmatização dos usuários 

que também não estão completamente superadas. A medicalização é ainda uma 

prática não reformada da Reforma Psiquiátrica brasileira (ONOCKO CAMPOS et al, 

2013). 

 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica possibilitou uma transição do 
modelo hospitalocêntrico para um modelo de saúde mental 
comunitária. Ampliou, assim, o campo da clínica, qualificando a 
atenção como psicossocial, redefinindo o sentido de saúde na 
fronteira entre o individual e o coletivo. Entretanto, mesmo nesse 
contexto, o tratamento farmacológico segue amplamente privilegiado, 
e de modo acrítico. Muitas vezes, o tratamento em saúde mental está 
reduzido aos psicotrópicos, e a comunicação entre os profissionais de 
saúde e usuários sobre o tratamento é deficiente (ONOCKO 
CAMPOS et al, 2012a, p. 968). 

 

5.2. Vulnerabilidade Social e as intersecções gênero e raça nos 

Projetos Terapêuticos Singulares: as redes e os recursos do território  

A caracterização do território apresentada no quarto capítulo reflete-se nas 

histórias de vida de Lindalva, Andreia, Clido e Lourival. De modo muito importante, 

reflete-se na produção de seus sofrimentos, nas necessidades que apresentam, nas 

demandas identificadas pela rede de saúde, na mobilização ou paralisação das 

equipes, nos caminhos traçados ou não traçados a partir de seus PTS. Nessas 

histórias, pobreza, miséria, violação de direitos, violência, opressão de classe e seus 

agravamentos sob as formas de opressão de gênero e, muito possivelmente, de 

raça, misturam-se com doença mental em determinado ponto do percurso. 

Misturam-se com os itinerários terapêuticos dos usuários, sobretudo em função dos 

recursos disponíveis como ofertas de cuidado e das condições de vida que 

determinam seu movimento em torno dessas ofertas. 

 

A precariedade das moradias concretiza-se nos relatos das histórias de 

Lindalva, Andreia e Clido, em relação aos quais, pela atuação da Atenção Básica, a 
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rede se aproxima do cotidiano vivo. Neles encontramos, por exemplo, as casas 

assobradadas e sobrepostas, as condições irregulares de saneamento e ainda o 

número elevado de moradores por residência. 

 

Lindalva mora com sua mãe e com um filho no Jardim Damasceno, o 
terreno é dividido em quatro residências de alvenaria (nas quais 
moram outros filhos e o marido), com rede de esgoto e água tratada, 
embora não haja outro tipo de cuidados como filtros ou purificadores 
de água: a primeira, após subir uma íngreme escada, à direita, é a 
casa da mãe de Lindalva, que possui um quarto, com duas camas de 
solteiro (em uma dorme o filho de Lindalva e em outra, Lindalva e sua 
mãe), uma cozinha, uma pequena lavanderia, um banheiro e uma 
garagem na qual o ex-marido fazia a pintura dos carros (RELATÓRIO 
CASO LINDALVA). 
 

Em uma das visitas domiciliares encontramos Andreia acamada, 
devido aos ferimentos sofridos durante uma queda. Neste encontro 
tivemos acesso aos cômodos que ficam na parte superior. A higiene 
estava prejudicada, havia muitas roupas e sapatos espalhados pelo 
chão, os quartos estavam pouco arejados e apresentavam forte odor. 
Recentemente Andreia tem se queixado da presença de ratos em sua 
casa. Lembramos que em frente à residência há um córrego não 
canalizado que acumula muito lixo e entulho (RELATÓRIO CASO 
ANDREIA). 
 

Descemos uma escada e encontramos uma casa com dois cômodos, 
uma cozinha e um quarto com uma cama, colchões, sofá e uma 
televisão. Todos os filhos e a ex-esposa de Clido dormem no mesmo 
cômodo e dividem os colchões, as duas camas e o sofá (RELATÓRIO 
CASO CLIDO). 

 

Em relação a Lourival, acompanhado pelo CAPS, desconhecemos as suas 

condições específicas de moradia. Sabemos apenas das difíceis situações 

enfrentadas quando passa longos períodos na rua e desses depreende-se efeitos da 

precariedade de políticas de habitação, restando os albergues como possibilidade 

de espaço de proteção e recolhimento, com muitas dificuldades de acesso a esse 

recurso.  

 

O usuário passou a procurar o CAPS não apenas para fornecimento 
de medicamentos, mas para articulação referente a albergue e 
suporte quando em situação de rua (RELATÓRIO CASO LOURIVAL). 

 

Outra configuração desse território que se apresenta de modo impactante nas 

histórias de vida e sofrimento dos casos trabalhados diz respeito à questão da 

juventude e à precariedade de políticas de educação, cultura, esporte e lazer a essa 

população. Dentre esses casos, as duas pessoas com filhos adolescentes aparecem 

bastante mobilizadas em torno de demandas que dizem respeito a seu processo 
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educacional, com especial ênfase na garantia da escolarização, no temor em 

relação à sua circulação e inserção nos espaços de lazer promovidos pela 

população no território e nas preocupações em torno dos recursos disponíveis para 

garantir um futuro melhor aos filhos.  

 

As filhas passaram a sair com mais frequência, a frequentar os bailes 
funk da região, a mudar comportamentos e a forma de se vestirem. 
Apresentaram diversas faltas na escola durante o ano passado e 
“cabularam” muitas aulas. [...] Observamos que Andreia possui 
dificuldades na demonstração de afeto e mostra-se bastante rigorosa 
e exigente com os filhos. Costuma cobrá-los, principalmente as filhas 
mais velhas, de que tenham maior participação nas tarefas 
domésticas e que cumpram com suas responsabilidades (estudos). 
Tem dificuldade em se aproximar dos filhos e queixa-se o tempo todo 
do comportamento dos mesmos. O distanciamento fica ainda mais 
evidente na relação com as filhas mais velhas, que são adolescentes. 
Andreia não sabe como lidar com elas, mantém discurso moralista e 
quando fala, raramente é ouvida ou respeitada pelas meninas. [...] As 
meninas da família são as que mais saem de casa, entretanto, 
percebe-se que há uma falta de equipamentos de lazer para 
juventude. Frequentam bailes funk que ocorrem nas ruas do território, 
onde os adolescentes costumam tomar bebidas alcoólicas, dançar e 
conversar (“fluxo”). Os meninos não costumam sair muito, os dois 
mais velhos jogam bola em uma quadra próxima à sua residência 
(RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

 

Seus filhos são fonte de preocupação, o pai deseja que estudem. [...] 
O recebimento do benefício da Bolsa Família na casa de sua ex-
esposa é inconstante, porque os filhos têm dificuldades de frequentar 
assiduamente a escola. Atualmente, o benefício está suspenso 
porque os filhos mais velhos desistiram de estudar. A ex-esposa foi 
chamada no CRAS para dar explicações, mas não compareceu 
porque, segundo Clido, ela afirma que os filhos podem escolher não 
frequentar a escola e não quer influenciar essa escolha. Segundo ele, 
seus filhos dormem e acordam tarde. Os filhos mais velhos 
começaram há pouco a ir com os amigos para os bailes funk da 
região e isso tem preocupado Clido, que teme o uso de drogas. [...] 
No momento em que está expondo essa situação, ele abre no celular 
e mostra fotos de motos e tênis caros que um dos filhos mais velhos 
almeja, disse que em seguida teve uma conversa sobre trabalho, que 
assim ele poderia economizar para conseguir comprar uma moto, que 
já tem 17 anos e tem de ir atrás daquilo que deseja, o filho aparenta 
concordar (RELATÓRIO CASO CLIDO).  

   

Assim, nas trajetórias dos filhos de Andreia e Lourival, vemos singularizados 

os índices de abandono do ensino na Brasilândia e da ausência de políticas públicas 

de acesso à cultura na região. Vemos igualmente singularizada no temor dessas 

famílias a concentração dos homicídios juvenis nas periferias das grandes cidades. 

Como principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, conforme afirmamos 

no quarto capítulo, é sobre esses jovens que incide os homicídios, estando no 

território bastante associado ao tráfico de drogas. Questão importante, muitas vezes 



298 
 

pouco referida ou tocada diretamente, mas que mobiliza a população e as equipes, 

sobretudo ACS, que querem outro destino também para seus filhos, sobrinhos, 

amigos.  

De um modo geral, os serviços da saúde sentem a necessidade de promover 

outros caminhos e destinos à população jovem, mas contam com poucos recursos 

para isso. A abordagem dessa população se dá potencialmente pelo campo da 

educação, do esporte, da cultura, sendo mais difícil o acesso pela rede de saúde.  

Vemos na intervenção das equipes da Atenção Básica com essas famílias o 

esforço de disponibilizar os recursos de educação e cultura oferecidos pelo Estado. 

Tal esforço, contudo, se dá mais uma vez sob a forma de encaminhamento e é 

restrito aos dispositivos públicos, demonstrando pouca apropriação das iniciativas da 

comunidade para a promoção de espaços de encontro, cultura e lazer à juventude, 

conforme anunciamos anteriormente.  

 

Em nossas visitas domiciliares tentamos estimular a família, 
principalmente as adolescentes, que procurassem equipamentos de 
lazer e cultura (CEU e Casa de Cultura) e programas de qualificação 
profissional (Jovem Aprendiz) (RELATÓRIO CASO ANDREIA). 
 

A equipe PET pensou algumas alternativas para inserir os filhos em 
alguma das atividades oferecidas pelo território aos jovens, como 
curso do Projeto Fliperama34, que tem como foco a intervenção 
urbana, e o Centro Cultural da Juventude. Porém, Clido já afirmou 
que os filhos não querem fazer nenhum curso nesse momento, ainda 
assim, quando a filha mais velha acompanha o pai em uma consulta 
demonstra curiosidade e é informada e orientada pela assistente 
social sobre o Projeto Fliperama. [...] Ainda sobre formação, os 
bolsistas e a preceptora haviam indicado para ela e um dos filhos de 
Clido o Fliperama, mas ela perdeu o período de inscrições, mas ainda 
se mostra interessada no Projeto (RELATÓRIO CASO CLIDO).  

 

Alguns trabalhadores das equipes reconhecem esse como um desafio, sendo 

um dos desdobramentos do PET-Saúde também a realização de parcerias com 

iniciativas do território voltadas à promoção de atividades de esporte para os jovens, 

como forma de aproximação a essa população. O projeto, liderado pelo NASF, foi 

importante não apenas como forma de aproximação em relação à comunidade, mas 

também como forma de diversificar as estratégias de apoio matricial, fortalecendo 

esse dispositivo.  

                                                           
34 Trata-se de um projeto desenvolvido por uma ONG, que realizou parceria direta com a UBS e que 
promove intervenções urbanas na Brasilândia. Com um grupo formado por jovens e coordenado por 
educadores multimídia, o Fliperama propõe a transformação da região a partir de trabalhos artísticos 
realizados pelos habitantes da região. Disponível em: www.fliperama.org.br Acesso em 18/01/16. 

http://www.fliperama.org.br/
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 Associada à dificuldade de os adolescentes se manterem na escola, aparece 

uma outra questão importante do território: o acesso aos serviços, que podemos 

traduzir como direito à cidade e à mobilidade. Sabemos que a distância entre 

serviços dentro do próprio território é muitas vezes significativa e de difícil acesso 

por transporte público para os moradores, de modo que os trajetos ainda priorizam a 

circulação a partir das regiões mais centrais. Assim, a circulação da população pelo 

território demanda custos e tempo significativo de deslocamento, passando por 

longos trajetos que necessitam, muitas vezes, de mais de um transporte. Igualmente 

é dispendiosa, em termos de tempo e de recursos financeiros, a locomoção para o 

centro da cidade, onde estão alguns serviços e recursos de que a população 

necessita em muitos momentos. A questão do transporte aparece como limitadora 

nos casos de Lindalva, Andreia e Clido para que se diversifiquem, nos PTS, os 

recursos e dispositivos de cuidado. Como condição que se impõe ao cotidiano, 

dificulta a garantia de direitos e se desdobra em situações diretamente relacionadas 

ao sofrimento vivido pelos usuários. 

 

Lindalva contou com detalhes os acontecimentos atuais de sua 
história. Expôs o sofrimento sentido ao ver seu filho que sofreu 
acidente e ficou tetraplégico doente e morando longe de casa, já que 
após o acidente passou a morar com a namorada, perto do hospital 
em que é acompanhado numa região central da cidade (RELATÓRIO 
CASO LINDALVA). 
 

Nas visitas domiciliares Andreia demonstrou vontade de voltar a 
estudar, e a agente comunitária de saúde sugeriu que procurasse o 
EJA próximo à residência. Também está sendo avaliada a 
possibilidade de obter um bilhete único especial. [...] Outro desafio 
identificado na elaboração do projeto terapêutico da família e na 
ampliação dos itinerários terapêuticos foi o fator socioeconômico que 
também dificulta os encaminhamentos e restringe as possibilidades 
de intervenção da equipe, já que a família não dispõe de recursos 
para o transporte público (RELATÓRIO CASO ANDREIA). 
 

A assistente social começa uma conversa com os filhos dele sobre a 
importância de frequentar a escola, pergunta as perspectivas de 
futuro dos meninos. Uma das filhas - que impressionou os bolsistas 
pela forma clara com que expõe as ideias - é bem articulada, pela 
postura, olha nos olhos ao falar, ela se destaca entre os irmãos, se 
justifica dizendo que a escola que está matriculada é longe, muitas 
vezes não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Acredita que os irmãos 
pararam de ir à escola porque quando ela parou nada aconteceu, ela 
não foi repreendida pelos pais na época (RELATÓRIO CASO 
CLIDO).  

   

Assim, encontramos nessas histórias de vida as marcas da pobreza e os 

efeitos da desigualdade estrutural que caracteriza a realidade brasileira e que estão 
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tão presentes nesse território, o qual compõe o conjunto de índices mais graves de 

vulnerabilidade no município de São Paulo. São vidas duras, em seu passado e em 

seu presente, em que a luta pela dignidade mistura-se com a experiência de 

sofrimento vivida por essas pessoas e suas famílias.  

 Na apreensão de suas demandas e necessidades em saúde mental essa é 

uma dimensão central. Não é possível analisar a Reforma Psiquiátrica e sua 

potência antimanicomial de forma homogênea no território nacional, tampouco 

dentro dos próprios municípios. Em São Paulo, esse é um território fortemente 

cicatrizado pelos efeitos perversos da desigualdade em seu polo de pobreza e esses 

efeitos estão diretamente relacionados ao sofrimento psíquico vivido pela população, 

assim como aos itinerários terapêuticos dos usuários e aos PTS possíveis à rede 

comunitária de serviços. 

 A Reforma Psiquiátrica italiana, ao denunciar o caráter desnecessário do 

hospital psiquiátrico, evidenciou que as condições que faltavam para que as pessoas 

internadas vivessem em sociedade pertenciam às dimensões social e econômica. A 

situação a ser enfrentada era, definitivamente, a pobreza econômica e não mais a 

doença mental. Essa denúncia nos faz indagar acerca das reais necessidades das 

pessoas atendidas ainda hoje pelos dispositivos da Reforma Psiquiátrica e da 

maneira como, muitas vezes, respondemos com intervenções da saúde às 

necessidades cujo cuidado deveria privilegiar acesso a direitos, a condições dignas 

de existência, a recursos de empoderamento. Tais respostas extrapolam o campo 

da saúde e exigem o fortalecimento de outras políticas sociais, ainda escassas 

nesse território, que tem a presença significativa do Estado prioritariamente pelos 

serviços de saúde, em especial as UBS, por meio da ESF.  

Como vimos, Basaglia (1967/2010) defendeu claramente a necessidade de 

escancarar as duas faces constitutivas da realidade do doente: a face do doente e a 

face da excluído, do sujeito estigmatizado pela sociedade. Ao fazê-lo, dava um 

passo além da transformação das instituições da psiquiatria, que servem para 

esmagar o sujeito com sua força negativa: era preciso tecer mudanças na própria 

sociedade, construindo novas formas de vida comunitária. Basaglia (1968/1985) 

afirma que é no terreno da violência e da exclusão do sistema sociopolítico que se 

deve adentrar.  

Minada a ideologia do hospital como instituição de tratamento, resta minar a 

ideologia da sociedade, evidenciando suas contradições e desmistificando-a como 
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sociedade sã. Reconhece que as novas estruturas institucionais mostraram que o 

hospital psiquiátrico não pode curar, mas pode transformar-se em uma comunidade 

que se cura ao enfrentar suas contradições como comunidades reais.  

 

Por isto, a partir do momento em que não mais estiver fechado nos 
confins de uma realidade artificial, o mundo institucional se verá frente 
a frente com o mundo externo, o qual, por sua vez, deverá aprender a 
aceitar as próprias contradições, à falta de um lugar para onde relegá-
las. Nesse sentido, pode-se falar de um encontro das duas 
comunidades (a externa e a interna), já fisicamente concretizado na 
expansão da cidade até a periferia onde, outrora, ficava confinada a 
casa da loucura, e na evolução da comunidade fechada, que – ao 
manifestar-se como comunidade viva, real e contraditória – se verá 
dialeticamente em choque com a realidade pela qual foi engendrada 
(BASAGLIA, 1967/2010, p. 70).  

   

É esse processo de transformação que precisamos operar pelo trabalho da 

rede comunitária de serviços e, por isso, o papel da Atenção Básica é estratégico. 

Estratégico nesse território, fortemente marcado pela pobreza e pela vulnerabilidade. 

Igualmente estratégico nesse momento da Reforma Psiquiátrica. O processo de 

fechamento dos hospitais psiquiátricos e a consolidação da abertura de CAPS para 

oferecer cuidados intensivos e diários às pessoas com sofrimento psíquico grave 

requerem a aproximação com a comunidade e a articulação de recursos que 

respondam às necessidades dessas pessoas, para sua participação cidadã no 

encontro com a comunidade. Nos quatro casos acompanhados, percebemos que a 

Atenção Básica possibilita o reconhecimento de tais necessidades. São pelos casos 

da Atenção Básica que identificamos as condições do território no cotidiano dos 

usuários.  

Sobre Lourival, usuário acompanhado pelo CAPS, pouco conhecemos acerca 

das condições de moradia, de como se deu o seu processo de escolarização, do 

cotidiano e das condições de vida da sua família, dos seus trabalhos, dos outros 

laços afetivos, do modo como no dia a dia se produz o encontro da comunidade com 

sua experiência de sofrimento. A produção de sua vida no território é pouco 

conhecida pela equipe e com isso, a sustentação do cuidado continuado em saúde 

mental é dificultada. Tal desconhecimento parece ser um dos elementos que se 

reflete na fragilidade da identificação de outros recursos que possam apoiar Lourival 

em sua trajetória, afinal suas necessidades concretas são pouco presentes na 

elaboração do diagnóstico e do PTS do caso. Precisamos lembrar que a própria 

escolha do caso para a pesquisa do PET-Saúde partiu do reconhecimento de que se 
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tratava de um usuário com o qual o CAPS não havia, até aquele momento, 

produzido um cuidado orientado pelas diretrizes do serviço. Contudo, até mesmo as 

dificuldades observadas para que esse cuidado fosse possível passam, em grande 

parte, pela necessidade de uma aproximação com o usuário e sua família, a partir 

das demandas decorrentes de sua vida cotidiana.  

O serviço sofre, nesse processo, efeitos da impossibilidade de seus 

trabalhadores estarem mais presentes no território e também efeitos da fragilidade 

do matriciamento entre o CAPS e as equipes de ESF da UBS durante os anos de 

acompanhamento de Lourival pelo serviço especializado, estratégia recentemente 

implantada, como informamos anteriormente.  

Concentrar as atividades da equipe no território e não mais nas instituições de 

cuidado tem sido apontado como uma prioridade desde a organização dos Centros 

de Saúde Mental pela Reforma Psiquiátrica italiana. Essa condição e essa opção 

como prioridade do trabalho de intervenção é absolutamente coerente com um 

projeto implicado com a transformação de vidas reais, com a transformação das 

condições da comunidade e das possibilidades de existência dos sujeitos em seus 

territórios. As intervenções técnicas não devem por isso estar centradas nos 

serviços, mas sim no território e no cotidiano dos sujeitos sobre os quais incidem as 

ações de cuidado. Nas palavras de Basaglia (1977/2010, p. 240): 

 

O fato é que, hoje, a história de Trieste é cada vez menos a história 
de uma instituição e cada vez mais a história de muitas vidas que, na 
ruptura das dependências institucionais recíprocas, emergiram e se 
desenvolveram numa dimensão dificilmente reconstituível pela 
análise daquilo que foi. Por essas razões, se tivéssemos de fazer 
uma história do trabalho destes anos, não poderíamos encerrá-lo num 
momento abstrato de técnicas de transformação, mas deveríamos de 
preferência reconstituir a história das transformações dos diferentes 
processos reais, dos diferentes percursos internos, através dos quais 
se transformaram, junto com o espaço institucional que estava sendo 
transformado, todos aqueles que gravitavam na área da instituição, 
até assumirem como real, como próprio, como visível, o projeto 
político em que se enraizavam essas lutas: a eliminação do 
manicômio.  

 

É dessa transformação que carecemos quando são devolvidas à comunidade 

as pessoas outrora submetidas à internação hospitalar. Não se trata apenas de 

fechar o hospital psiquiátrico, mas de produzir, nesse processo, uma profunda 

transformação na comunidade. As altas hospitalares de Lourival não seguem 

acompanhadas pelo apoio, inserção e intervenção a partir de seu universo de 
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relações e de circulação para que outra produção seja possível diante de seu modo 

de existência.  

De outro lado, nos casos acompanhados pela Atenção Básica, ainda que 

sejam frágeis as ações de suporte à família e à comunidade, existe presença, 

interlocução, escuta e diálogos da equipe que possibilitam alguma sustentação para 

a lenta e processual tessitura de novas formas de relação. A família, as redes e o 

cotidiano são acolhidos pela equipe em sua escuta e por sua presença. Expressão 

disso é o modo como se fazem vivos nos relatos dos casos de Lindalva, Andreia e 

Clido. Não dizemos com isso que tais processos são impossíveis aos CAPS. Ao 

contrário, sinalizamos que eles são favorecidos e potencializados pela presença da 

Atenção Básica.  

As equipes da Atenção Básica parecem não apenas mobilizadas e atentas, 

mas tomadas pelas condições de vida da população no trabalho de cuidado em 

saúde que realizam. Embora muitas vezes esse movimento resulte 

contraditoriamente em impotência e paralisação, ele parece próprio à finalidade da 

Atenção Básica, que tem em seu horizonte a promoção e o cuidado em saúde a 

partir das condições do território onde vivem as famílias.  O caso de Andreia e a sua 

própria eleição pela equipe para o acompanhamento pelo PET-Saúde evidencia 

essa mobilização em torno da vulnerabilidade presente em sua condição de vida.  

Dos treze casos trabalhados na segunda etapa da pesquisa pelo PET-Saúde, 

ele compunha, com alguns outros, um conjunto no qual a demanda de apoio das 

equipes não era produzida em torno de casos diagnosticados por transtorno mental 

grave ou uso nocivo de álcool e outras drogas. Antes, nesse conjunto de casos 

vemos equipes fortemente mobilizadas pelos impactos da vulnerabilidade social e 

por seus desdobramentos na experiência de sofrimento das pessoas atendidas e 

acompanhadas.  

Muitas vezes, nesse processo, os impactos da vulnerabilidade incidem 

também sobre as equipes, de tal modo que é difícil distinguir as necessidades e 

demandas dos próprios usuários daquelas reivindicadas pelos trabalhadores a partir 

do modo como são afetados pelo caso. Parte dessa afetação é em grande parte 

disparada pelos ACS, que inseridos nesse mesmo território operam a partir das 

identificações em relação às histórias, anseios, desejos e temores que acompanham 

sua própria vida. 
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No caso de Andreia, a equipe claramente se mobiliza por uma complexidade 

que envolve a prisão do marido, seu envolvimento com o caráter ilícito de atividades 

possivelmente ligadas ao tráfico de drogas, o sofrimento das crianças em torno da 

ausência do pai, as dificuldades de Andreia em garantir o cuidado e a proteção dos 

filhos, dado inclusive os desdobramentos de seu quadro neurológico. Mobilizam-se 

com a precariedade de recursos com os quais ela conta nesse momento para cuidar 

de si e das crianças, assim como com os caminhos tomados por eles, que podem 

afastá-los da escola e, na perspectiva desses trabalhadores, aproximá-los do 

envolvimento com o uso e as atividades ligadas ao tráfico de drogas. Em verdade, 

desejam um futuro em que Andreia possa viver, se sustentar e cuidar de seus filhos 

sem a presença do marido, cujo retorno é temido pela própria equipe, e nessa 

questão evidencia-se os impactos da violência física sofrida pela usuária nos 

próprios trabalhadores.  

Lancman et al (2009) utilizam o conceito de violência indireta para se referir a 

um tipo específico de violência sofrida pelos trabalhadores. Trata-se daquela 

resultante do convívio, em função de seu trabalho, com situações de miséria intensa, 

associada à falta de recursos e à impotência para oferecer alternativas e respostas. 

Refere-se ainda aos efeitos da impossibilidade de realizar o trabalho com qualidade 

e de acordo com os valores do próprio trabalhador em relação à dignidade humana. 

Finalmente, afirmam: “A violência indireta pode decorrer do convívio, da interação e 

do testemunho de situações de violência externa, o que significa ter contato, 

presencial ou indireto, com vítimas da violência ou com os agressores” (LANCMAN 

et al, 2009, p. 684).  

Analisando as repercussões da violência na saúde mental dos trabalhadores 

da ESF, as autoras apontam também para o impacto de importantes processos 

relacionados à vulnerabilidade do território e à presença dos trabalhadores da ESF 

no mesmo: “[...] impotência frente a situações de precariedade, não reconhecimento 

dos esforços realizados, porosidade das fronteiras entre aspectos profissionais e 

pessoais contaminando o tempo de não trabalho” (LANCMAN et al, 2009, pp. 685-

686). Destacam, então, o intenso convívio com situações de violência doméstica e 

social, que evocam o medo do risco pela exposição, de ameaça à integridade e de 

possíveis represálias.  

O contexto de vida das comunidades atendidas pelo PSF expôs seus 
trabalhadores à violência social cotidiana, pois eles testemunharam, 
diretamente, situações de agressões e, indiretamente, a miséria 
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intensa. Os trabalhadores viram-se diante de situações que envolviam 
conflitos e violências que lhes causavam dilemas éticos quanto à 
intervenção adequada a cada situação, como, por exemplo, tomar 
contato com situações de desrespeito aos outros e às leis ou que 
envolviam situações privadas de violência doméstica. Por serem parte 
da comunidade, os ACS e suas famílias ficam expostos a uma maior 
sensação de vulnerabilidade à violência, pois testemunham situações 
de risco e conhecem as pessoas nelas envolvidas. Diante disso, 
referiram temor do risco e ambivalência quando deviam decidir, 
sozinhos, a aproximação a uma residência habitada por alguém 
supostamente envolvido com agressões e/ou tráfico de drogas 
(LANCMAN et al, 2009, p. 686). 

 

Do ponto de vista dos PTS, vemos no caso de Andreia a maior mobilização e 

tentativa de ofertas de recursos, por parte da equipe, para responder às 

necessidades relativas à condição de vida da usuária e sua família: 

encaminhamento para o CRAS para avaliação, acompanhamento social e 

disponibilização do benefício Bolsa Família; sugestão à Andreia de retomada dos 

estudos por meio do EJA; acompanhamento das crianças em grupos oferecidos pelo 

NASF na Unidade e encaminhamento ao CAPS i; atenção à situação escolar das 

crianças; indicação de participação em atividades do CEU, Casa de Cultura e 

Programa Jovem Aprendiz.  

Embora sejam em grande parte encaminhamentos, refletem o 

reconhecimento de necessidades relativas à educação, cultura, trabalho e proteção 

social. Refletem também a mobilização de uma equipe que assumiu o cuidado da 

família há pouco tempo, após a prisão do marido de Andreia, diferente das equipes 

envolvidas com os outros casos, que os acompanham há muito tempo. Neles se 

reflete menor mobilização de recursos relativos aos direitos dos usuários nos PTS, 

com exceção do caso de Clido, em que houve importante investimento da assistente 

social para a concessão do BPC.  

Essa frágil presença de recursos direcionados às necessidades sociais dos 

usuários e suas famílias pode estar relacionada à impotência das equipes diante da 

precariedade de recursos do território. Tal impotência não deixa de estar presente 

na equipe que acompanha Andreia, na qual se observou, como vimos, dificuldade do 

conjunto de trabalhadores se envolver com a totalidade dos casos sob sua 

responsabilidade, prejudicando o trabalho em equipe.   

O conhecimento dos recursos do território é fundamental para que possa se 

ampliar a articulação de redes intersetoriais nos PTS. Como vimos, eles são 

escassos, mas existe um potencial relativo a iniciativas comunitárias que são pouco 
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exploradas pela rede de saúde nas ações de promoção e cuidado em saúde mental. 

Para isso, Souza et al (2013) destacam o papel dos ACS, que por seu contato e 

articulação com a população propiciam acesso às fontes informais de saberes sobre 

o território, explorando recursos oriundos da circulação cotidiana. Esses recursos, 

pouco acessíveis em outras conformações de trabalho em saúde, reafirmam a 

importância das ações da Atenção Básica, sobretudo por meio da ESF, para a 

ampliação do cuidado em saúde mental a partir da criação de novas possibilidades 

de existência, pertencimento e participação no território.  

É importante destacar que as relações entre saúde mental e vulnerabilidade 

social aqui provocadas não devem significar uma reprodução simplista da relação 

entre loucura e pobreza, como bem destacaram Gama, Onocko Campos e Ferrer 

(2014), chamando atenção para o risco de fortalecimento do estigma e do 

preconceito em relação às populações empobrecidas pelo sistema capitalista.  

Abordada em sua complexidade, essa relação permite identificar na 

construção dos diagnósticos psiquiátricos tradicionais a referência a padrões de 

normalidade. Para nós, desde uma perspectiva sócio-histórico, tais padrões 

reproduzem e fortalecem valores, ideias, referências de comportamento que, 

dominantes numa sociedade dividida em classes, respondem às formas de 

reprodução social próprias desse sistema.  

Nesse sentido, reconhecemos que a alta competitividade da sociedade 

capitalista impõe limitações à plena participação de pessoas cujas configurações 

subjetivas representam formas de pensar, sentir e agir estranhas ao modelo de 

produtividade para o qual nossos processos de formação são direcionados.  

A desnaturalização da doença mental implica em reconhecer a identificação 

de determinadas conformações de subjetividade com a patologia e problematizar o 

modo como essas conformações representam as margens, as contradições e os 

conflitos do sistema produtivo. Implica, portanto, em reconhecer nas experiências de 

sofrimento psíquico vivenciadas por sujeitos submetidos ao diagnóstico 

psicopatológico os efeitos dessa operação.  

A produção do diagnóstico psiquiátrico, assim como as práticas e dispositivos 

que dele decorrem, são elas mesmas produtoras de experiências de sofrimento, 

como vimos nas histórias de Lindalva, Clido e Lourival, e como poderá ser visto na 

história de Andreia, a depender de como se desenrolará sua trajetória de cuidados a 

partir da definição, ou não, de um diagnóstico psiquiátrico. A questão que 
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destacamos é, antes da doença, a relação que a sociedade estabelece com a 

loucura. Nela, condições diretamente ligadas à pobreza e à miséria, que fazem parte 

dessa mesma sociedade, são determinantes essenciais. 

 

A “doença” torna-se então a mediação entre a nova racionalidade do 
poder e uma miséria que deve ser organizada, subdividida, fracionada 
em tantos setores quantas forem as respostas técnicas preparadas, a 
fim de que não sejam alterados o equilíbrio entre penúria e 
abundância e, sobretudo, sua distribuição (BASAGLIA, 1979a,  
pp. 269-270). 

 

Na medida em que a principal forma de adequação ao sistema produtivo se 

dá pela participação nas trocas estabelecidas a partir da organização do trabalho, é 

importante analisarmos, sob as condições desse território, os efeitos das perversas 

dinâmicas do mundo do trabalho na produção do diagnóstico e nos PTS. Na medida 

em que vamos nos deter nesse aspecto adiante, cumpre apenas salientar, no 

conjunto das considerações sobre a vulnerabilidade social marcante no território, as 

poucas ofertas de trabalho, presentes geralmente com empregos restritos ao setor 

do comércio, o que é bastante evidente ao longo do relato dos casos. Clido foi 

trabalhador da área de construção e Lourival esporadicamente trabalha exercendo 

função de porteiro. Ambos se encontram desempregados no momento da pesquisa. 

O marido de Lindalva trabalha com serviços de automóveis, utilizando para isso o 

espaço do próprio terreno de residência da família. No caso de Andreia, a renda 

familiar derivava da atividade laboral do marido, que oferecia serviços de 

manutenção em espaço comercial aberto na própria residência. Para Andreia e 

Lindalva, as oportunidades de trabalho parecem restringir-se a serviços domésticos 

e de limpeza. Lindalva, desde que perdeu o trabalho no salão de beleza, atua em 

alguns períodos como limpadora de lojas. Andreia tem suas experiências de trabalho 

restritas aos serviços domésticos, seja como empregada ou na própria casa.  

Observamos o agravamento da precariedade de oportunidades e condições 

de trabalho em relação às mulheres, como reprodução dos efeitos da divisão social 

do trabalho na divisão sexual do trabalho (ARAÚJO e VEIGA, 2015). Ao lado disso, 

o atrelamento das mulheres ao lar e ao papel de mães, que historicamente afastou 

aquelas pertencentes à classe burguesa dos espaços públicos de trabalho, embora 

não represente o destino das mulheres da classe trabalhadora (ANDRADE, 2015), 

ecoa ainda como ideologia burguesa nas relações conjugais com as quais nos 
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deparamos ao longo da análise dos casos. Neles encontramos, por vezes, histórias 

de mulheres trabalhadoras e, como tal, submetidas a condições precárias e de 

exploração, acumulando a responsabilidade pelo cuidado e também sustentação da 

casa e dos filhos como reprodução dos papéis de gênero e do modelo de família 

nuclear que se equacionam com a sociedade industrial (MARIANO e SOUZA, 2015).  

 

A matriarca veio para a cidade de São Paulo separada do marido que 
a traiu, trabalhou registrada como cozinheira, onde trazia para casa 
alimentos e bens cedidos pela patroa para o sustento da família 
(RELATÓRIO CASO LINDALVA). 
 

Sua ex-esposa diz que no ano de 2014 tudo estará resolvido, ela já 
está regularizando as matrículas de seus filhos. Mas reclama que 
Clido não ajuda nesse sentido, na busca de vagas e insistência para 
com o engajamento dos filhos nos estudos. “E se os filhos não vão à 
escola, o que eu posso fazer? Bater? Eu saio para trabalhar cedo 
(diarista) e eles ficam aí”. Ela reclama da secretaria das escolas, os 
funcionários são mal-educados, nem um pouco solícitos quando ela 
chega para resolver as matrículas. [...] Ela afirma que ele é um bom 
pai a ajuda, compra gás, faz compras da alimentação às vezes. Mas 
cobra-o no que se refere a responsabilidades para com a educação 
dos filhos, como ir até a escola fazer matrícula, conversar sobre futuro 
e brigar com eles quando decidem não ir à escola, diz que tudo isso 
tem de fazer sozinha e se sente sobrecarregada. Clido não 
demonstra qualquer reação às cobranças da ex-mulher (RELATÓRIO 
CASO CLIDO). 

 

Outras vezes encontramos mulheres absolutamente submetidas a uma 

relação de poder e de dominação por homens, seus companheiros, em função de 

serem eles os detentores das condições necessárias à sua sobrevivência, as quais 

são decorrentes da apropriação dos provimentos resultantes do trabalho. Não à toa, 

esse é o caso de Lindalva e Andreia, as duas mulheres que compõem nossa 

pesquisa.  

Mulheres destituídas do direito ao trabalho, que oscilam entre a produção de 

uma vida independente da submissão e da autoridade dos companheiros e a 

reprodução desse lugar de dominação, muito relacionada ao empoderamento 

resultante da divisão social do trabalho e de seus desdobramentos como 

desigualdade entre homens e mulheres. Apesar da relação conturbada, da 

experiência de traição e das situações de violência a que esteve submetida, Lindalva 

sente-se abandonada pelo marido, atribuindo a separação ao fato de estar mal 

cuidada e aos seus tremores. Sente compaixão por ele, preocupa-se com sua 

condição de vida e pede intercessão junto à sua mãe para que possa destinar 

cuidados a seu esposo no cotidiano. No caso de Andreia, a relação de poder e 
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submissão marcada pela desigualdade de gênero é constante ao longo do relato do 

caso: 

 

Afirma que decidiram se casar porque o Conselho Tutelar pretendia 
enviá-la para o seu estado de origem ou encaminhá-la para um 
abrigo. O marido decide assumir o cuidado e a responsabilidade por 
Andreia. [...] A vida da família com a presença do marido de Andreia 
era bastante restrita, já que o mesmo não permitia que a esposa e os 
filhos saíssem de casa. Com a sua prisão, o cotidiano da família 
mudou consideravelmente e todos passaram a ter uma liberdade 
maior. [...] O desejo de ser mais independente é representado pela 
vontade de estudar, de trabalhar e de ter uma vida social mais ativa, 
mas parece não se encaixar na dinâmica do relacionamento conjugal. 
[...] A falta do pai, que representava a autoridade e a segurança na 
família, é sentida pelos filhos. [...] Percebemos em seu discurso o 
desejo de ser mais independente e autônoma, mas parece ter medo 
da reação do marido e da possibilidade de arruinar seu casamento e 
sua vida em família. Em outros momentos parece se conformar com a 
situação que vive e deposita na crença em Deus a possibilidade de 
resolução de seus problemas (RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

  

Do outro lado dessa relação, na intersecção entre trabalho e gênero, 

encontramos na experiência de Clido, o homem empoderado pelo papel de 

provedor, que se sente responsável pelo sustento da família e dos filhos e que, ao 

mesmo tempo, necessita do trabalho para manter essa condição. Desse modo, seu 

sofrimento é também atravessado pela posição social que deve ocupar a partir das 

relações de gênero, sendo que a perda do trabalho relacionada ao seu histórico de 

sofrimento psíquico produz importante intensidade a essa experiência em função do 

lugar de homem a partir do qual se coloca na relação com os filhos, com a família, 

com a sociedade.  

 

Tal relato vivido de forma tão ativa no grupo pode explicitar a 
importância dada durante a sua vida ao papel do homem, de 
provedor, sustentava sua casa com seus seis filhos e cuidava de tudo 
o que podia, sempre buscou dar tudo de melhor à família, mas não 
deixa de ser “mulherengo” e, ao mesmo tempo, recrimina a ex-mulher 
por acreditar que o traía. [...] Clido mora sozinho na casa própria, 
mora nos cômodos de baixo e vendeu a parte superior de sua casa 
para uma família. A ex-esposa foi embora de casa com todos os 
filhos, desde então é sustentada por Clido, por ser o único que possui 
renda fixa. Fala com muito amor e preocupação sobre os filhos, eles 
gostam mais dele do que da mãe, porque a ex-esposa nunca deu 
nada para as crianças, e ele sempre presenteia e dá dinheiro quando 
os filhos querem ou precisam, nas palavras de Clido (RELATÓRIO 
CASO CLIDO). 

 Em pesquisa realizada sobre a experiência de sofrimento psíquico entre 

mulheres e homens a partir da abordagem de gênero em serviços substitutivos de 

saúde mental de um município do estado de São Paulo, Santos (2009) identifica na 
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vivência dos homens uma ruptura em suas trajetórias relacionada à exclusão do 

espaço público. Como no caso de Clido, a rotina marcada pela ociosidade é uma 

decorrência do diagnóstico da doença mental bastante relacionada ao próprio 

sofrimento experienciado pelo usuário.  

 

Estar doente para os homens resulta em fracasso social; assim, 
torna-se uma condição não tolerada pela família e sociedade. Uma 
vez perdida a identidade de trabalhador ou de estudante devido ao 
adoecimento psíquico, os homens enfrentam maiores dificuldades de 
reinserção social e reconstrução da identidade anterior. Dessa forma, 
os relatos masculinos abordaram a questão do estigma que 
acompanha o adoecimento psíquico. Outro problema verificado nas 
entrevistas com homens é a privação do exercício de suas 
sexualidades e a incapacidade de cumprir com o papel social de 
gênero tradicional de provedor e chefe de família (SANTOS, 2009,  
pp. 1180-1181). 

 

 Demanda muito marcante na produção do cuidado de Clido, a sexualidade, 

de fato, aparece como uma questão importante. Reproduzindo relações de 

desigualdade e dominação de gênero, Clido se empodera pelo modo como 

estabelece encontros afetivo-sexuais ao longo de sua história, sendo que sofrimento 

e ameaça acompanham o enfraquecimento dessas relações, vivido como 

consequência dos itinerários terapêuticos produzidos em torno de seu diagnóstico 

de transtornos mentais: a medicação abusiva, em sua compreensão, lhe impede de 

ter relações sexuais com as mulheres.  

 

Antes de se casar, morou com quatro mulheres, as quais conheceu 
na Freguesia do Ó e na Igreja, e outras duas que se relacionava. Na 
Freguesia, duas das mulheres com quem morou junto disseram que 
iam ter filhos dele, fala sobre isso com um sorriso no rosto; assim 
uma delas engravidou, e ele tinha certeza que esse filho seria dele e 
pediu para que ela abortasse porque não queria mais morar com ela, 
tinha 22 anos, se considerava muito jovem. Fruto de outro 
relacionamento com uma mulher que nunca chegou a morar com 
Clido, tem um filho, com 18 anos, mas ela casou com outro homem 
que o registrou. Relata que estranha o fato de que ela nunca tenha 
exigido nada do pai biológico. Quando este filho tinha 14 anos veio 
visitá-lo, afirma parecer muito com ele e acredita mesmo que seja o 
pai. [...] Nesta época teve um relacionamento com uma garota de 14 
anos, o pai dela queria que se casassem, porque Clido era um 
homem trabalhador e honesto. Clido expõe que ela era muito bonita, 
mas “moça”, virgem e não quis tirar sua virgindade. Neste momento 
da conversa relata sentir muita falta da vida sexual, faz mais de um 
ano a última vez que se relacionou e atribui as dores de cabeça por 
não ter relação, mas mesmo assim não sente fisicamente vontade de 
estar com nenhuma mulher. [...] Durante praticamente toda a sua 
vida, Clido se relacionou com mais de uma mulher ao mesmo tempo, 
orgulha-se dos relacionamentos e das histórias dos lugares que 
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frequentava, demonstrando também sentir falta desta vida sexual, a 
qual abrangia grande parte de seus relacionamentos sociais. Teve 
contato com a prostituição pela primeira vez aos 12 anos quando seu 
cunhado o levou para o bordel, a família não saberia destes 
acontecimentos. Desde que chegou a São Paulo conheceu diversos 
lugares e mulheres, no começo se relacionava com as que ficavam 
na rua e se admira pelo fato de elas ficarem peladas na rua. Relata 
uma evolução em relação aos lugares que frequentou. As primeiras 
eram normalmente viciadas em drogas e da “favela”, e depois 
começou a frequentar bordéis um pouco mais sofisticados, até que 
mudou para boates com custo elevados e verdadeiramente “chiques” 
(RELATÓRIO CASO CLIDO). 

 

Outro padrão muito marcante da estrutura de gênero nas famílias, com a 

correspondente subordinação das mulheres, reflete-se na proteção social. Como 

expressão da persistente vinculação das mulheres ao trabalho precário, no campo 

da seguridade social é comum que os benefícios vinculados ao trabalho sejam 

destinados aos homens, ao passo que aqueles vinculados à renda familiar sejam 

destinados às mulheres (MARIANO e SOUZA, 2015). Nas relações conjugais que 

acompanhamos por meio desses quatro casos, esse quadro se reproduz: Lindalva, 

Andreia e a ex-esposa de Clido recebem e administram o benefício Bolsa Família, 

ao passo que Clido percorreu uma longa trajetória para a manutenção do BPC por 

incapacidade para o trabalho, que terminou resultando em aposentaria por invalidez. 

É importante analisar os desdobramentos desses padrões de relação de 

gênero na produção do sofrimento psíquico. Santos (2009) destaca a condição cada 

vez mais comum às mulheres, que assumem responsabilidades associadas aos 

papéis de esposas, mães, educadoras e cuidadoras, ao mesmo tempo em que se 

constituem parte cada vez mais essencial da mão de obra, sob condições especiais 

de exploração associadas à discriminação sexual, representando muitas vezes a 

principal fonte de renda familiar. Ao lado desses aspectos, pobreza e violência 

doméstica e sexual – muito comum entre as mulheres em nosso país –, compõem a 

sua condição, que estariam associados aos quadros de sofrimento psíquico por elas 

vividos. Em sua pesquisa, a autora encontra na experiência das mulheres atendidas 

pela rede de saúde mental a centralidade da violência de gênero e a manutenção 

das prescrições tradicionais a elas atribuídas, sendo que a responsabilidade pelo 

cuidado doméstico e do grupo familiar não é modificada em função do diagnóstico 

de doença mental.  

Realidade comum nas relações conjugais presentes em nossa pesquisa, a 

opressão das mulheres, como uma das expressões da divisão desigual do trabalho 
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entre os sexos, por meio da qual os homens são privilegiados pelos postos 

assumidos e por melhores salários, aparece nas histórias de Lindalva, Andreia e 

Clido. Nessas relações, todas as mulheres sofreram, em algum momento, violência 

doméstica por autoria de seus companheiros. Elas se mantêm, ao mesmo tempo, de 

algum modo na reprodução do papel de cuidadoras nessas relações. 

 

[...] em 2012 Lindalva chega à UBS queixando-se de ter sofrido abuso 
sexual por parte do esposo, solicitando exame de gravidez. [...] A mãe 
de Lindalva relata que em determinado momento ele ameaçou 
Lindalva com uma faca e todos se envolveram para impedir uma 
possível agressão física, e nesse momento o filho mais velho, 
protegendo a mãe, expulsa o pai do local. É possível verificar, do 
mesmo modo, o pedido de internação feito pela filha de Lindalva para 
os profissionais da UBS, com vista a tratar o alcoolismo do pai. [...] 
Este filho, ao que parece, mantém uma relação distanciada com a 
mãe, todavia intercede nos casos de tentativa de agressão do pai 
quando este chega alcoolizado. [...] Sua queixa era voltada para o 
marido, que ela referia uma traição (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 
 

Andreia relata ser filha do padrasto de sua mãe e afirma que por este 
motivo sofreu com a rejeição da mãe desde cedo. [...] Foi criada 
então pela avó e pelo pai. Relata que recentemente ficou sabendo por 
uma irmã de que a avó também traiu seu esposo como forma de 
vingar-se do marido. Notamos que Andreia apresenta dificuldades em 
relatar sua história de vida, e sente-se envergonhada ao falar sobre 
temas que envolvem traições, abandono e rejeição por parte de sua 
família de origem. [...] “Ele é um homem bom, não é bandido, o único 
problema é a agressividade”.  Acredita que vão conseguir se 
reconciliar e aguarda o retorno do marido após a saída da prisão. “Se 
Deus quiser daqui a pouco ele já está em casa”. Mantém a convicção 
de que o casamento é para a vida toda e tem a intenção de que 
possam através do diálogo melhorar a qualidade do relacionamento e 
evitar as agressões. Relata que apesar de seu problema de 
agressividade, ainda pretende manter o casamento com o mesmo, 
desde que haja maior respeito e companheirismo entre o casal. 
“Quem ama, não bate”. Entretanto, apesar de falar desta relação com 
afeto e com esperança, também notamos que existem muitos medos 
e conflitos vividos por Andreia. Por um lado, Andreia parece sentir 
falta do marido para auxiliá-la no cuidado e na criação dos filhos, 
assim como para apoiá-la no sustento da família. Por outro lado, 
reconhece a necessidade de mudança de seus comportamentos 
violentos para que o casamento seja mantido (RELATÓRIO CASO 
ANDREIA). 
 

A ex-esposa de Clido afirma que ele batia nela. Mas ela terminou com 
ele porque ele a traiu com sua irmã. Ela afirma que homem trai, é 
natural, mas ela não podia aceitar essa traição com sua própria irmã. 
[...] conta que um dia apanhou do vizinho e de Clido; ela já se trancou 
num cômodo da casa com medo dele. Um dia pegou os filhos e saiu 
de casa. Após a separação ainda o ajudou, ia atrás de remédios para 
ele, fazia o que estava ao seu alcance. Ela já foi em consultas dele 
pegar receita quando ele não podia. Mas ela afirma que a 
neurologista e o clínico da UBS, não gostam dela, a acusam de tratar 
mal Clido sem conhecer a história deles dois, ambos são mal 
educados com ela e ela fica irritada nessa situação. [...] Perguntamos 
também sobre essa relação com a irmã da ex-esposa. Clido responde 
que foi numa “época boa” que frequentava muitos lugares, uma 



313 
 

“casa” em outro bairro e teve muitos casos. Relata também que a ex-
mulher o traía e o acusava de sair com outras, o perturbava e não o 
deixava dormir. Foi a tia da ex-esposa, mãe da irmã, que contou 
sobre a traição. Neste momento fala que nunca gostou da ex-mulher, 
que ela foi muito fácil, se “entrega toda” ao homem (se refere 
principalmente ao sexo anal, que ela o deixava fazer o que queria) e 
que se dessa forma aconteceu com ele, com os outros foi igual. É 
uma “mulher que não tem valor de nada” porque trai e “homem é 
homem” não tem problema com a traição (RELATÓRIO CASO 
CLIDO).  

 

Como destacamos anteriormente, a ameaça de incapacidade no exercício 

das funções de cuidadora é a principal característica associada à doença mental nas 

trajetórias de Lindalva e Andreia no campo da saúde. Por sua vez, vemos no caso 

da ex-esposa de Clido uma mulher que se recolocou na posição familiar, alertando 

para uma relação na qual o diagnóstico de doença mental incide sobre o homem e 

coloca em cheque as funções que tradicionalmente lhe conferem empoderamento. 

Dentre elas, destaca-se a capacidade para o trabalho, que prejudicada produz 

importante vivência de sofrimento na trajetória de Clido. Ou seja, parece existir uma 

relação importante entre as marcas definidoras do diagnóstico de doença mental e 

os papéis sociais tradicionalmente atribuídos a homens e mulheres nas relações de 

gênero. 

Nesse sentido, Santos (2009) alerta para a necessidade de considerar as 

relações sociais de gênero nas experiências de sofrimento psíquico, apontando os 

efeitos perversos da desigualdade de gênero sobre as masculinidades e 

feminilidades a ela submetidas. Ela critica, dessa forma, o saber psiquiátrico 

caracterizado pelo discurso a-histórico, biológico e pela concepção de ciência neutra 

e objetiva que marcou o campo da saúde mental no Brasil a partir das primeiras 

práticas e instituições baseadas em um saber científico, no século XIX.  

A origem das instituições da psiquiatria no Brasil, marcada pela construção 

dos primeiros hospitais psiquiátricos, conjugava ao alienismo clássico a teoria da 

degenerescência, como uma das vertentes do organicismo, alavancando uma 

concepção de determinação hereditária da loucura. Tal teoria subsidiava ações de 

higienização e disciplinarização da sociedade, que respondiam por meio do controle 

das massas, sobretudo do proletariado, às necessidades do processo de 

industrialização emergente, enfrentando o agravamento dos problemas urbanos 

(ANTUNES, 1998/2001).  
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Assim, desde uma perspectiva histórica, homens e mulheres foram internados 

nos primeiros hospitais psiquiátricos brasileiros a partir da identificação de distúrbios 

relativos ao espaço que lhes coube na definição de papéis sexuais e sociais. No 

caso dos homens, a esfera pública, e no caso das mulheres, a esfera privada. 

Acerca desse processo, Cunha (1986/1988), analisando os prontuários das 

primeiras pessoas internadas no hospício do Juquery em São Paulo, afirma: 

 

Na verdade, as regras do comportamento das mulheres estiveram, 
desde um amplo processo de elaboração de uma imagem feminina 
ideal, apenas relacionadas à esfera corporal e familiar: boas mães, 
boas filhas, boas esposas. Se há um espaço social menor a ser 
ocupado, em função do estrito arcabouço de normas que lhe foram 
impostas, há, para as mulheres, menores ocasiões e oportunidades 
de transgressão. Neste sentido, a relação do distúrbio psíquico com a 
rigidez das regras de comportamento socialmente impostas é, na 
condição feminina, talvez mais evidentes (CUNHA, 1986/1988,  
p. 143).  

 

Essa análise histórica, ao lado dos elementos destacados nos casos em torno 

das relações de gênero, sinalizam a necessidade de desvelar na produção do 

diagnóstico a intersecção classe social e gênero se quisermos intensificar PTS que 

provoquem transformações sociais a partir da relação com a loucura. Quanto a essa 

dimensão, parece-nos que os PTS expressam o reconhecimento das condições de 

vulnerabilidade na vivência particular de cada usuário, ainda com pouca condição, 

por parte das equipes e serviços, de acionar e articular recursos que respondam às 

necessidades de acesso a direitos. Contudo, eles ao mesmo tempo refletem pouca 

apropriação da intersecção relativa às relações de gênero que compõem essas 

condições. Tal reconhecimento evidencia-se fundamental.  

Compreender o modo como Lindalva, Andreia, Clido e Lourival vivenciam 

suas experiências de sofrimento, reconhecendo nelas sua constituição a partir das 

relações de gênero, significa possibilitar, por meio do cuidado ofertado, a própria 

ampliação da compreensão dessas experiências aos usuários. Isto permite 

reconhecer nos recursos ofertados sua potência em termos de reafirmar ou 

transformar essas relações, na medida em que geradoras de sofrimento. Significa, 

ao mesmo tempo, poder identificar de que modo determinadas práticas dialogam 

com os elementos que, derivados das relações sociais de gênero, são definidores da 

identidade e do posicionamento dos usuários, em sua singularidade, nas relações 

sociais, reconhecendo caminhos e estratégias de maior adesão.  
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Os processos capazes de favorecer, por parte das equipes, a ruptura radical e 

definitiva com a concepção de doença mental são os mesmos que permitem 

problematizar o modo como o recorte de classe e a intersecção de gênero marcam a 

produção do diagnóstico. A possibilidade de reflexão e de crítica a respeito de sua 

produção histórica e de sua atualização nos casos trabalhados contribuem para o 

resgate das experiências singulares de sofrimento constituídas a partir dessas 

mediações. Tal possibilidade pode ser favorecida pelos movimentos, no campo da 

produção do conhecimento e da mobilização social, que têm provocado uma análise 

crítica sobre a desigualdade social e sua intersecção com a questão de gênero.  

Nesse processo, as condições do território devem ser vistas também a partir 

de sua potência de transformação. Como território marcado historicamente pela 

mobilização coletiva, a FÓ/Brasilândia pode favorecer, por meio de seus múltiplos 

fóruns, assim como das ações organizadas pela população, o compromisso dos 

trabalhadores com a superação das formas de opressão próprias dessa sociedade, 

que se atualizam em cada caso trabalhado na rede. Esse compromisso revela-se 

uma urgência e deve ser incorporado como diretriz conceitual, técnica e ética ao 

trabalho dos profissionais de saúde. 

O caso de Lourival evidencia a urgência. Nele vemos de forma especial o 

modo como a intersecção entre gênero e as condições de vulnerabilidade incide 

sobre o diagnóstico e os itinerários terapêuticos. Reproduzindo a associação 

histórica entre comportamentos sexuais considerados anormais e doença mental, 

que acompanha a trajetória da psiquiatria no Brasil desde os primeiros textos 

médicos sobre alienação mental e temas afins (ENGEL, 1999), sua trajetória no 

campo da saúde mental reafirma a mesma concepção que baliza suas relações 

familiares, identificando-se nos comportamentos relacionados à orientação sexual a 

doença mental.  

 

 

 

 

Perceptível implicitamente nos registros em prontuário, nas falas dele 
e da família, bem como nos diagramas construídos (genograma e 
ecomapa), entendemos que a proibição velada de que ele possa 
exercitar e experimentar sua identidade homossexual foi a grande 
responsável por suas internações e crises, desde o primeiro relato, 
até os momentos atuais e o que o estimula a romper com os vínculos 
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restantes e ficar em situação de rua (RELATÓRIO CASO 
LOURIVAL). 

  

Segundo Engel (1999), a partir do século XIX essa identificação ganhou maior 

abrangência no pensamento e na prática psiquiátrica, buscando-se no 

comportamento sexual desvios que eram imediatamente relacionados às causas e 

aos sintomas da doença diagnosticada. Os limites da normalidade das práticas 

sexuais foram circunscritos pela intensidade do apetite sexual, por sua perversão e, 

inequivocamente, pelo prazer moderado e pela finalidade reprodutora.   

Assim, na segunda metade do século XIX, a partir do compromisso da 

psiquiatria com o projeto de normatização das condutas sociais e individuais no 

Brasil, exigida pelos novos padrões disciplinares estabelecidos no projeto de 

desenvolvimento industrial da sociedade, os comportamentos sexuais passam a 

compor, ao lado de outros, os marcadores que produzirão a passagem da loucura à 

doença mental.  

Refletindo concepções produzidas em outros países, esse contexto 

impulsiona a abordagem das práticas sexuais pelo diagnóstico psicopatológico, 

sendo que a homossexualidade, ao lado de outras formas definidoras dessas 

práticas, é reconhecida como doença mental pelo Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM). Em sua terceira edição (DSM-III), no ano de 1980, a 

homossexualidade foi removida, após uma longa luta política, do registro de 

transtornos mentais, permanecendo, contudo, outras tantas atividades sexuais, que 

arraigadas como disfunções psíquicas ampliam-se e diversificam-se nas edições 

subsequentes.  

 Esse resgate histórico ajuda a compreender elementos constitutivos da 

dimensão subjetiva que se reproduzem nas relações familiares de Lourival e nas 

práticas institucionais de saúde, identificando em seus comportamentos sexuais a 

doença mental. Destaca-se que apesar de todas as críticas produzidas no campo 

político e acadêmico a essa abordagem, Lourival carrega em sua história um 

número abusivo de internações psiquiátricas, o que denuncia a reprodução dessa 

abordagem no campo das instituições da saúde.  

Sob o crivo dos padrões sociais de gênero, Lourival é o homem que não se 

estabeleceu no trabalho, que não assumiu o papel de provedor em uma constituição 

familiar coerente com os padrões heteronormativos, que apresenta comportamentos 

e práticas sexuais estranhos à moral social dominante. Na intersecção entre classe 
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social e gênero, seus comportamentos adquirem intensidade subversiva: a 

dependência econômica favorece o controle familiar; a realização das práticas e 

encontros homoafetivos se dá preferencialmente em espaços públicos 

caracterizados pela baixa aceitação e valorização social; a relação entre 

desigualdade socioeconômica e a distribuição da violência contra minorias sexuais 

reproduz o padrão de discriminação social da violência de Estado.  

Ou seja, na intersecção entre classe social e gênero se intensificam as 

discriminações que resultam nas práticas de controle das experiências sexuais de 

Lourival pelo diagnóstico da doença mental. Suas primeiras expressões podem ser 

observadas na própria vivência de sua mãe, que como mulher está submetida aos 

efeitos perversos da divisão sexual do trabalho, assim como da rígida divisão entre 

esfera pública e privada, impondo obstáculos ainda maiores ao livre exercício e 

expressão de suas relações afetivas e sexuais (MARSIAJ, 2003). 

 O PTS de Lourival sustentado pelo CAPS não interrompe essa abordagem. 

Embora a equipe pareça se questionar acerca dos reais determinantes de seu 

diagnóstico psiquiátrico, não produz uma ruptura, deixando de recusar a reprodução 

da doença mental como abordagem de sua experiência.  Novamente, o PTS carece 

de uma atitude radical prévia de negação da doença mental, pelo desvelamento de 

seus determinantes a partir dos recortes de classe e gênero. Por meio dessa 

ruptura, as práticas de cuidado desenvolvidas ao longo de seu PTS poderiam 

colocar em questão a identificação do diagnóstico de transtorno bipolar que Lourival 

assume para si, contribuindo para que ele construísse outras formas de 

enfrentamento diante das operações de controle e opressão a que está submetido, 

assim como outras formas de vivenciar a sua sexualidade. 

 Se a identificação do recorte relativo a gênero apresenta pouca centralidade 

nos PTS, é lamentável que o recorte racial seja ainda absolutamente ignorado pela 

rede comunitária de serviços de saúde mental. Ainda mais nesse território. Falamos 

do distrito de maior população negra do município, o segundo maior em proporção 

populacional. Reconhecemos historicamente a necessidade de dados relativos à 

raça/etnia para o mapeamento das condições de vida e de saúde da população.  

A violência incide prioritariamente sobre a população negra, assim como o 

desemprego, o trabalho precário, a mortalidade infantil, a evasão escolar, o pré-natal 

insuficiente e tantas outras condições. Lindalva é negra? Andreia, Clido, Lourival? 

Nas repetidas vivências de humilhação sentidas por Lindalva na relação com a 
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comunidade, incide recorte racial? Na austeridade das relações escolares relatada 

pelos filhos de Clido e sua ex-esposa há atravessamento de preconceito racial? Os 

adolescentes filhos de Andreia e Clido são negros e, como tal, representam o 

principal alvo de homicídios juvenis? Lourival é pobre e homossexual. É também 

negro? 

A ausência de respostas a essas perguntas impossibilita realizarmos a 

análise dos PTS a partir do recorte racial, que compõe com classe e gênero uma 

dimensão essencial da experiência de sofrimento psíquico. Compreendendo raça 

como um constructo social, baseado numa ideia biológica errônea, mas socialmente 

eficaz para a construção, manutenção e reprodução de diferenças e privilégios, 

Schucman (2014) afirma: 

 

Consideramos racismo qualquer fenômeno que justifique as 
diferenças, preferências, privilégios, dominação, hierarquias e 
desigualdades materiais e simbólicas entre seres humanos, baseado 
no conceito de raça. Isso porque, mesmo esse critério não tendo 
nenhuma realidade biológica, o ato de atribuir, legitimar e perpetuar 
as desigualdades sociais, culturais, psíquicas e políticas em função 
da “raça” significa legitimar diferenças sociais (SHUCMAN, 2014,  
p. 85).  

  

O racismo representa uma das questões centrais da sociedade brasileira. 

Opera a serviço da manutenção das desigualdades sociais e produz, como resultado 

de relações raciais, efeitos psicossociais importantes e distintos em brancos e 

negros. Nessas relações, os brancos carregam os privilégios e os negros a 

humilhação resultante da afirmação de sua inferioridade atrelada à raça. Desde uma 

perspectiva histórica, o saber psiquiátrico atuou a serviço dessa operação. A teoria 

da degenerescência afirmava a existência de uma hierarquia racial, em cuja base 

estava a raça negra que, dotada de inferioridade biológica, apresentava maior 

propensão à degeneração.  

Assim, o projeto social do alienismo atuou sobre a pobreza, a marginalidade 

social, o crime e a loucura a partir de um recorte racial que não pode ser ignorado, 

sobretudo em meio às ações de combate à miscigenação do povo brasileiro. A ação 

psiquiátrica como prática higiênica no Brasil, apoiada no pensamento eugênico, 

contribuiu para o racismo brasileiro, na medida em que responsabilizava as raças 

inferiores, em explícita referência aos negros, pelos problemas socioeconômicos do 

país a partir do discurso científico sobre a doença mental (ANTUNES, 1998/2001). 
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 Essa construção histórica, apesar de problematizada pelos movimentos de 

combate ao racismo, não está superada como dimensão subjetiva da realidade. 

Constitui as relações a partir das quais se configuram experiências de sofrimento 

psíquico, se reproduz em práticas e concepções institucionais, inclusive da saúde, e, 

por essa razão, a questão racial deve ser uma temática transversal à Reforma 

Psiquiátrica e ao movimento antimanicomial.  

Cunha (1986/1988) chama a atenção para a presença dos negros no hospício 

do Juquery no início do século XX, que embora constituíssem uma parcela imensa 

da população, despertavam pouco interesse científico. Com prontuários 

praticamente sem registros, seus diagnósticos eram reduzidos a idiotia, imbecilidade 

e outras rubricas de degeneração inferior próprias da sua condição racial. Citando o 

prontuário de uma jovem negra de 22 anos internada em 1920, a autora identifica o 

seguinte registro: “Os estigmas de degeneração física que apresenta são os comuns 

de sua raça: lábios grossos, nariz esborrachado, seios enormes, pés chatos” 

(CUNHA, 1986/1988, p. 124). Realidade não superada, os censos de atenção 

psicossocial de moradores de hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo vêm 

demonstrando maior presença de negros nessa condição, considerada a proporção 

populacional (BARROS e BICHAFF, 2008; CAYRES et al, 2015).  

Estudo que analisou seus dados a partir do recorte racial (BARROS et al, 

2014), levantou a hipótese de que a população negra é internada mais jovem e 

permanece mais tempo hospitalizada. As autoras apontam a necessidade de 

aprofundar pesquisas em torno dos efeitos psicossociais do racismo sobre a questão 

da saúde mental, questionando a presença do pensamento eugênico na formação 

da área da saúde ainda hoje no Brasil e seus desdobramentos nas concepções dos 

profissionais. 

 Os PTS analisados, na medida em que não consideram recorte racial, deixam 

de contemplar ações de combate às desigualdades raciais no território, que 

representam um recorte historicamente fundante da abordagem da experiência da 

loucura como doença mental pela sociedade. Nessa medida, pouco contribuem para 

que os sujeitos reconheçam em suas experiências de sofrimento, efeitos das 

relações raciais e o modo como essas atravessam seus itinerários terapêuticos.  

Rotelli (1989/1994) afirma que o processo de desinstitucionalização continua 

no território, na comunidade, sendo nela que ele se torna mais importante. Formula 

a categoria empresa social para se referir às instituições inventadas a partir da 
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negação da instituição hospitalar: a criação de empresa social significa reunir 

recursos da sociedade para que seja possível, reconhecendo a situação de 

desvantagem social de alguns de seus membros, criar para eles vantagens sociais 

que permitam ativar seu potencial humano.  

Não é a condição de deficiência que deve intervir sobre essa possibilidade, 

mas a produção de mecanismos de troca que sejam efetivamente reconhecidos 

como parte daquilo que deve circular na vida coletiva. Portanto, os PTS precisam 

avançar nessa direção e, se a Atenção Básica representa o campo estratégico para 

intervenções que articulem recursos da sociedade a serviço da superação das 

desvantagens sociais, é preciso que suas equipes possam reconhecer as marcas 

das desigualdades na experiência de sofrimento dos usuários. É igualmente 

importante que elas sejam reconhecidas como elementos fundantes do diagnóstico 

de doença mental pelo qual essas experiências são referenciadas, a fim de que esse 

processo possa ser problematizado. 

 

5.3. A centralidade do trabalho e os Projetos Terapêuticos Singulares  

Na história de Lindalva, um trabalho diretamente associado ao momento em 

que era bonita e muito bem cuidada, transformação que representa a cicatriz da 

doença mental em seu corpo. Marcante o orgulho com o qual ela e a família referem 

ao tempo em que era trabalhadora do salão de beleza localizado em uma avenida 

que reconhecem como nobre na região. Dessa condição, ela migra para andarilha e, 

quando bem organizada, para limpadora de loja.  

Na história de Andreia, a passagem do trabalho como empregada doméstica, 

que a trouxe para São Paulo, para o cuidado da casa e a responsabilidade pelos 

filhos e pela família. Fortemente atravessadas pelas relações de gênero 

configuradas em nossa sociedade, é a partir dessas atividades que se desenha o 

lugar que ocupa na vida, no mundo e as preocupações, sofrimentos e realizações 

que fazem a sua história.  

Na vida de Clido, uma trajetória construída a partir de sua condição como 

trabalhador. Trabalho duro, na roça, na metalurgia ou na construção, que definiu seu 

lugar na família, suas relações afetivas e amorosas, e que, ao mesmo tempo, 

disparou suas crises. Trabalho que destitui direitos e que faz de seus itinerários uma 

busca constante pela sua reparação.  
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Na trajetória de Lourival é, sobretudo, pelo trabalho que se explicita o modo 

como experimenta a sua sexualidade. O trabalho marca as inconstâncias de sua 

vida e é apontado como condição para a liberdade em relação à opressão familiar 

associada à sua sexualidade, assim como à opressão institucional que dela deriva 

pelas operações assistenciais da saúde.  

Não podia ser diferente. Desde a perspectiva sócio-histórica, o trabalho é 

compreendido como condição fundante da humanidade; é atividade na qual o 

homem atua sobre a realidade, a cria e a transforma para satisfazer suas 

necessidades de maneira intencional, assim também criando a si próprio e 

transformando-se. 

 

Podemos dizer que a atividade consciente do homem é a forma como sua 

subjetividade se apresenta no mundo. A atividade humana ganha o seu 

estatuto ao mesmo tempo em que é criada na forma trabalho. É a condição 

consciente da natureza através do trabalho que permite a constituição da 

atividade consciente do homem. Ao conquistar essa possibilidade da 

transformação consciente da natureza, o ser humano ganha a possibilidade 

de realizar a atividade para além da própria sobrevivência, usando-a na 

própria constituição de sua humanidade (FURTADO, 2003, pp. 218-219). 

 

Dentro de uma concepção marxista, partimos da compreensão de que a 

atividade humana produz, ao mesmo tempo, o plano subjetivo e o plano objetivo 

constitutivos da própria humanidade. Entendemos a consciência determinada pela 

realidade objetiva, produzida pela atividade do homem sobre a natureza e produtora 

dessa mesma atividade, o que, portanto, nos permite dizer também que a 

consciência é determinada pela existência social dos homens. É pela atividade que 

o objeto se converte em sua forma subjetiva, que constitui as representações, os 

significados que compõem a consciência dos homens. É ao mesmo tempo pela 

atividade que se opera a transição da consciência aos produtos objetivos, de tal 

modo que ela aparece como um processo no qual se concretizam as recíprocas 

transições entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva, entre objeto e sujeito 

(LEONTIEV, 1973/1978).  

Falamos assim do trabalho como “[...] a atividade humana que transforma a 

natureza nos bens necessários à reprodução social” (LESSA, 2002, p. 25). 

Categoria fundante da existência social humana, pela qual ela realiza o salto 

ontológico que lhe liberta das determinações meramente biológicas. Estamos aqui, 

portanto, referindo-nos ao trabalho como a categoria decisiva da autoconstrução da 
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humanidade e de sua elevação em níveis cada vez mais desenvolvidos de 

sociabilidade: “[...] atividade de transformação do real pela qual o homem constrói, 

concomitantemente, a si próprio como indivíduo e a totalidade social da qual é 

partícipe” (Idem, p. 28).  

Perguntamo-nos, então, sobre a centralidade do trabalho nos itinerários 

construídos por Lindalva, Andreia, Clido e Lourival, e sua consequente centralidade 

na experiência de sofrimento que apresentam. Nesse sentido, se não é possível 

compreender a constituição subjetiva de cada sujeito se não a partir de sua atividade 

no mundo, também uma leitura sobre as diversas formas e expressões do 

sofrimento psíquico, aquilo que aparece, na perspectiva com a qual procuramos 

romper, como sintomatologia de um diagnóstico de patologia mental, precisa estar 

referido à atividade central pela qual o sujeito se inscreve na realidade e pela qual 

concentra suas trocas sociais, a qual definimos como trabalho.  

Assim, na trajetória de Lindalva, o sofrimento experienciado aparece 

diretamente relacionado aos trabalhos que perdeu, no mesmo processo em que 

perdeu sua identidade de mulher autônoma e empoderada para a identidade de 

mulher doente. 

 

Nesse processo de loucura, Lindalva descuidou-se completamente e 
de uma mulher muito bonita, trabalhadora em salão de beleza, 
segundo relatos, hoje se apresenta muito envelhecida pela sua idade, 
desdentada, cabelos desalinhados, roupas desajustadas e sujas, 
tremores nas mãos (RELATÓRIO CASO LINDALVA). 

 

Lindalva não perdeu somente o emprego, perdeu as atividades capazes de 

definir a sua legitimidade nas relações sociais. Perdeu, assim, outro trabalho que 

define a atividade fundamental ao lugar social que ocupa, atravessado, sem dúvida, 

de forma importante por um recorte de gênero: a maternidade, a possibilidade de 

cuidar dos filhos e de responder, como mulher, às responsabilidades definidas 

socialmente a ela no grupo familiar. 

 

Lindalva tem um papel delimitado: ela é a mãe que falhou com suas 
responsabilidades maternas, aquela que pecou na escolha do 
companheiro, a louca, o motivo de preocupação e apreensão de toda 
uma família quando sai nas andanças (RELATÓRIO CASO 
LINDALVA).  
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Na trajetória de Andreia, novamente localizamos, pelo trabalho, a posição que 

a define nas relações e trocas sociais, da qual decorrem as situações de violência e 

sofrimento que mobilizam a equipe para o cuidado em saúde mental. Uma 

adolescente que veio para São Paulo trabalhar como empregada doméstica, o que 

incluía o cuidado do filho de sua tia. A marca da exploração presente nessa relação 

se explicita desde a sua chegada, quando descobre que estaria submetida a um 

trabalho mais penoso do que o anunciado, cabendo-lhe a responsabilidade pelo 

cuidado de mais de uma criança, além das atividades domésticas.  

Andreia foi uma adolescente que, como esposa, passou a ser cuidada pelo 

companheiro, que assumiu a responsabilidade pela sua vida. Ele, então, o provedor, 

e ela a responsável pelo cuidado dos filhos. A história, que lhe impõe a condição de 

vítima de violência, se desdobra em uma vivência de sofrimento em torno das 

responsabilidades com o cuidado da casa e dos filhos, atividade que lhe cabe, nesse 

momento, assegurar.  

 

Nas VDs notamos a insatisfação de Andreia com suas funções 

domésticas. Relatou sobre planos mais ambiciosos em sua vida, 

como a retomada de estudos e de sua vida profissional. Porém, 

percebemos que ainda existem muitas dificuldades para que possa 

colocar tais planos em ação (RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

 

Na vida de Clido, a ausência do trabalho, assim como os itinerários 

construídos na busca pela restituição dos direitos trabalhistas feridos é o fio condutor 

das marcas que o definem como doente mental, das perdas vividas por esse 

processo. Perda da função de provedor como pai e esposo, e de conquistador como 

homem. De trabalhador, Clido passa a ser inutilizado pela doença e pelos efeitos da 

medicação, no que parece estar o foco fundamental do sofrimento por ele 

experienciado. 

  

O caso foi escolhido pela preceptora, assistente social, que atende 
individualmente Clido, quinzenalmente. Ela afirma que o caso foi 
escolhido porque ele “parou a vida” muito jovem e ela acredita que ele 
possui muitas potencialidades. Além disso, o itinerário do usuário está 
focado em sua casa e serviços de saúde, UBS e Hospital. 
Contraditoriamente, relata como queixa ficar muito tempo sozinho, 
costumava ter amigos e trabalhar, o que levanta muita atenção para o 
caso, porque era muito ativo, trabalhador e ficou impossibilitado de 
continuar a exercer sua profissão. Ressalta-se a importância da 
assistência social no cuidado do usuário no que tange às suas 
necessidades, direitos e benefícios sociais. Essas mesmas 
conquistas são resultado do afastamento do trabalho, as 
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consequências vão além da esfera do ofício, resultam também, num 
estreitamento das atividades sociais e de lazer, que é expresso como 
um sofrimento para o usuário, de não se sentir ativo e capacitado 
para realizar as mesmas atividades (RELATÓRIO CASO CLIDO). 

 

Finalmente, na história de Lourival, não é o trabalho que se perdeu, mas 

antes, o trabalho jamais conquistado que define seu enquadramento como doente 

mental. Referimo-nos aqui às atividades que poderiam conferir a ele uma trajetória 

legitimada como cidadã. No lugar dessa trajetória, esperada de todos os homens e 

também tangenciada por um recorte de gênero, temos um rapaz que interrompeu 

estudos, que não se estabiliza em empregos, que encontra formas de diversão em 

atividades reprovadas socialmente e que, ainda, exerce eventualmente atividades 

remuneradas como forma de viver experiências de sexualidade proibidas ou 

oprimidas por suas relações sociais. Nessa história de vida, as formas definidoras 

centrais do diagnóstico que enquadra a sua patologia mental são impostas 

exatamente pela história de um homem marcado pelo não trabalho ou por um 

trabalho exercido pelas vivências da homossexualidade, concentrando-se em torno 

dessa dimensão, tão central na constituição das relações sociais, uma dupla 

transgressão claramente relacionada à identificação de sua doença. No nosso 

entendimento, resultam da opressão da possibilidade de expressão de sua 

subjetividade as marcas definidoras de sua condição de sofrimento. Como coloca 

Basaglia:  

 

A história da psiquiatria e de suas instituições, e a história do conjunto 
de normas que lhes regulamentou a existência podem ser lidas como 
uma dialética entre indivíduo e grupo, subjetividade e coletividade, 
consequentemente entre homem e organização. A vida associativa se 
fundamenta na instituição de regras que permitam a convivência do 
grupo: a norma é o limite imposto à individualidade pela coletividade, 
pela organização. Se o indivíduo participa da definição dessa norma, 
como expressão dos desejos próprios e dos alheios, o limite para a 
expressão de sua subjetividade será dado apenas pela existência do 
outro, das outras subjetividades; e, para o homem, já é bastante 
pesado ter de aceitar esse limite. Mas, se for uma regra imposta para 
a defesa do grupo dominante, a norma impede aos dominados 
qualquer expressão subjetiva, reduzindo o indivíduo à condição de 
corpo dominado, corpo alienado e explorado por aquilo que o 
organiza (BASAGLIA, 1979a/2010, p. 278). 

 

Assim, é evidente nos relatos que o sofrimento com o qual nos deparamos 

nas vivências de Lindalva, Andreia, Clido e Lourival não aparece como 

consequência de uma doença, mas antes como produção relacionada à existência 
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do sujeito na relação com o corpo social (ROTELLI, 1988). A definição construída 

por Sawaia (1999) acerca da categoria sofrimento ético-político nos parece 

importante, para, desde uma perspectiva sócio-histórica, fundamentar essa 

compreensão: 

 

Em síntese, o sofrimento ético-político abrange as múltiplas afecções 
do corpo e da alma que mutilam a vida de diferentes formas. 
Qualifica-se pela maneira como sou tratada e trato o outro na 
intersubjetividade, face a face ou anônima, cuja dinâmica, conteúdo e 
qualidade são determinados pela organização social. Portanto, o 
sofrimento ético-político retrata a vivência cotidiana das questões 
sociais dominantes em cada época histórica, especialmente a dor que 
surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem 
valor, apêndice inútil da sociedade. Ele revela a tonalidade ética da 
vivência cotidiana da desigualdade social, da negação imposta 
socialmente às possibilidades da maioria apropriar-se da produção 
material, cultural e social de sua época, de se movimentar no espaço 
público e de expressar desejo e afeto (SAWAIA, 1999, pp. 104-105).  

 

Ecoa nessa evidência sobre a relação do trabalho com a produção do que 

denominamos sofrimento psíquico, também a evidência do modo como as equipes, 

ao realizarem o cuidado dos casos e tecerem os projetos terapêuticos, carregam 

contradições no que tange à consideração da centralidade da história e vivência de 

trabalho desses sujeitos para a compreensão de seu sofrimento e de suas 

demandas de cuidado em saúde mental.  

Se por um lado é muito presente a referência ao diagnóstico, por outro é 

também presente um conjunto significativo de informações sobre o sujeito e a sua 

história de vida. Se por um lado, muitas vezes as trajetórias de trabalho e o modo 

como essas pessoas se inserem na comunidade e se constituem nas relações e 

trocas sociais são conhecidas e apropriadas com riqueza de detalhes, por outro, 

muitas vezes também elas parecem escapar ao foco do olhar e ficam negligenciadas 

em meio à condução do caso. 

Referindo-se ao reencontro com o sujeito pelo deslocamento da doença, 

afirmam Amarante e Belloni (2014, p. 16): “E eram sujeitos como todos os demais, 

carentes de relações, de casa, de trabalho, de amor”. O trabalho das equipes revela 

atenção às necessidades de relação, casa, trabalho e amor, mas não de forma 

homogênea. No relato dos casos é evidente como, ao mesmo tempo em que essas 

necessidades são reconhecidas por membros da equipe, em muitos momentos elas 
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também são pouco cuidadas, em uma dinâmica contraditória que pode ser 

potencializada ou aniquilada.  

Miranda e Onocko Campos (2010) sugerem que o funcionamento das equipes 

deve possibilitar a construção de pontes que favoreçam o encontro entre afinidades 

e diferenças, as quais não devem ser negadas ou emudecidas, mas debatidas no 

espaço coletivo. Esse espaço do debate e da construção coletiva das equipes nem 

sempre se sustenta como tal nos serviços.  

Campos e Domitti (2007) afirmam que esse modo de funcionamento requer 

uma tendência não consolidada, que depende do compartilhamento de poder entre 

diferentes profissionais de uma equipe e desses com outros especialistas. Segundo 

os autores, são poucos os serviços organizados de modo que seja possível a 

construção de pactos de gestão na equipe.  

 

A circulação de informações, os contatos interprofissionais e a 
preocupação em captar as várias dimensões do sujeito com problema 
de saúde têm alcances bastante restritos no modelo tradicional de 
estruturação do poder em organizações de saúde (CAMPOS e 
DOMITTI, 2007, p. 404).  

 

Nesse sentido, dificuldades estruturais presentes na rede impossibilitam que a 

equipe possa potencializar as diferenças que a constituem a serviço da criação e da 

transformação.  

 

Quando desobstruído, esse tráfego permite que os pacientes circulem 
pelo serviço e pelos trabalhadores, encontrando distintos espaços de 
expressão e acolhimento para as suas experiências. Indicamos que o 
sustentáculo principal dessas pontes seja a construção do caso 
clínico, a qual permite que o paciente delineie os caminhos que 
permeiam seu tratamento e indique suas necessidades, ao seu modo, 
tal como uma usuária recomenda ao afirmar que o profissional de 
referência “precisa acreditar nas verdades do paciente”. Esse trabalho 
exige um saber-fazer pautado nas relações cotidianas que envolvem 
a vida do paciente e, por isso, não pode ser completamente 
governado por planos pré-definidos. É necessário que o profissional 
suspenda seus saberes e tenha paciência e perseverança para 
acompanhar os passos do usuário no seu mundo social, ajudando-o a 
ampliar suas possibilidades de relação, no ritmo que lhe é possível 
(MIRANDA e ONOCKO CAMPOS, 2010, pp. 1158-1159). 

 

Os relatos e registros dos casos com os quais trabalhamos demonstram mais 

domínio sobre as histórias e necessidades vividas por essas pessoas do que sobre 

os seus diagnósticos e seus sintomas. Está identificado como questão e 

necessidade central nas histórias de Lindalva, Andreia, Clido e Lourival o resgate da 
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dignidade e do empoderamento de si, conferidos pela legitimidade que se constrói 

nas relações sociais e da qual depende a própria existência e riqueza dessas 

relações. Há, portanto, reconhecimento de que é preciso resgatar cidadania. 

Contudo, algo falha nesse movimento da equipe, na medida em que essas 

informações presentes nos relatos não se traduzem em fortes elementos para a 

construção do caso clínico e para a produção de perspectivas de cuidado. É 

evidente que esse reconhecimento não carrega, na mesma potência, a possibilidade 

de reconstrução, por meio dos PTS, desses laços sociais e desse sentido de 

autonomia e cidadania, perdidos nos circuitos da doença mental. 

Essa contradição pode ser reveladora de que as equipes operam de forma 

frágil no agenciamento dos afetos, nas negociações diante de interesses 

divergentes, na pactuação para projetos de cuidado (YASUI, 2010), deixando 

escapar dimensões essenciais à atenção em saúde mental. Na medida em que tal 

contradição está presente na passagem da compreensão das equipes aos seus 

atos, é preciso considerar também a dimensão relativa à impotência diante das 

condições do território, no qual o favorecimento de novas experiências de trabalho 

aparece muito marcado pelo registro da impossibilidade.  

 

Há que estar “sempre atento e forte”, para que nas finas teias do 
cotidiano não sejamos capturados pela lógica do conformismo, da 
repetição do mesmo, porque este é um processo que se constrói em 
um movimento contínuo de desfazimento e fazimento, desconstrução 
e construção (YASUI, 2010, p. 147).  

 

Ao nos aproximarmos dessa perspectiva, a apreensão acerca das questões 

que dificultam a passagem da identificação da importância do trabalho na 

experiência de sofrimento do sujeito à construção de projetos orientados à oferta de 

respostas em relação a essa necessidade requer, nos parece, o aporte à distinção 

entre as categorias trabalho e trabalho abstrato. Segundo Lessa (2002), vivemos 

atualmente uma realidade em que, com a extensão das relações capitalistas às 

várias formas de práxis social, “[...] praticamente a totalidade dos atos de trabalho 

assume a forma abstrata advinda de sua subordinação ao capital” (p. 28).  

Desse modo, o trabalho, enquanto conjunto de relações sociais a partir das 

quais se reproduz a base material da sociedade, teria sido praticamente substituído 

por relações sociais direcionadas, direta ou indiretamente, à produção de mais-valia 
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pela forma de trabalho abstrato. Ao distinguir trabalho de trabalho abstrato, o autor 

afirma: 

 

O primeiro é a atividade social mensurada pelo tempo de trabalho 
socialmente necessário e produtor de mais-valia. Corresponde à 
submissão dos homens ao mercado capitalista, forma social que nos 
transforma a todos em “coisas” (reificação) e articula nossas vidas 
pelo fetichismo da mercadoria (LESSA, 2002, p. 28). 

 

Portanto, nessa sociedade, é pela forma de trabalho abstrato que os homens 

partilham da contratualidade social estabelecida, legitimando-se por essa atividade o 

seu pertencimento e a sua participação social. É para o trabalho que se orientam 

nossos processos de formação e é, sobretudo, pelo trabalho que partilhamos as 

trocas sociais e a cidadania pactuada em nosso tempo histórico.   

Portanto, um cuidado que pretende resgatar os laços sociais e que toma 

como sua finalidade desfazer a destituição e o sequestro da cidadania pela doença 

mental deve se defrontar com os desafios de responder às possibilidades de 

construção do trabalho, na forma pela qual nessa sociedade ele representa 

possibilidade de participação ativa nas trocas sociais, seja pela necessidade de 

autonomia financeira, seja pelo empoderamento da identidade dele resultante.  

Nicácio (2005) afirma que a discussão dos itinerários de produção de 

emancipação e de autonomia, de ampliação da contratualidade social e de 

empoderamento é  

 

[...] fundamental para nós que buscamos construir esses processos 
com pessoas que são vistas e percebidas nas relações sociais como 
pessoas de menos valia e, nessa visada, constitui questão central na 
discussão o direito ao trabalho (p. 78).  

 

É nesse sentido que nos parece insuficientemente presente a dimensão do 

trabalho na abordagem dos casos e, em consequência, nos projetos terapêuticos. 

Do ponto de vista da concepção que sustenta o cuidado ofertado pela rede, 

evidencia-se nesse processo o quanto ainda não está consolidada nas equipes a 

transformação de referências que reduzem a doença a uma perspectiva organicista.  

Reconhecer a centralidade do trabalho na experiência de sofrimento e, em 

decorrência, a restituição do direito ao trabalho como possibilidade de reconstrução 

essencial de itinerários para as pessoas que habitam o lugar do transtorno mental, 

requer antes de tudo identificar os determinantes histórico-sociais constitutivos 
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dessa experiência. É da fragilidade dessa concepção nas práticas das equipes de 

saúde que resulta a fragilidade do reconhecimento da questão do trabalho como 

dimensão fundante da vivência de sofrimento.  

 

Eu penso que a loucura, como todas as doenças, são expressões das 
contradições do nosso corpo, e dizendo corpo, digo corpo orgânico e 
social. É nesse sentido que direi que a doença, sendo uma 
contradição que se verifica no ambiente social, não é um produto 
apenas da sociedade, mas uma interação dos níveis nos quais nos 
compomos: biológico, sociológico, psicológico... Dessa interação 
participa uma quantidade enorme de fatores, cujas variáveis são 
difíceis de expor nesse momento. Eu acho que a doença em geral é 
um produto histórico-social. Algo que se verifica nessa sociedade em 
que vivemos, em que há uma história e uma razão de ser 
(BASAGLIA, 1979, p. 79). 

 

A transformação dessa concepção acerca dos processos de saúde e doença 

segue um desafio em nosso tempo e em nossa sociedade, refletindo-se nas equipes 

da rede que respondem à Reforma Psiquiátrica. Há momentos em que essa 

ampliação de olhar se faz presente, potencializando uma nova abordagem dos 

casos. E momentos em que velhas posturas e concepções parecem dominar as 

ações e disposições das equipes. 

No caso de Lindalva observamos, claramente, a presença do reconhecimento 

da importância do trabalho na vida da usuária pela equipe em um dos atendimentos. 

  

Seu médico pontuou assuntos importantes para a usuária, falou sobre 
sua antiga profissão e como era importante para ela cuidar das 
questões de higiene pessoal e imagem, explicitou que atualmente 
Lindalva tem se mostrado mais preocupada com tais temas. Ela 
consentiu afirmando ter inclusive pintado o cabelo recentemente 
(RELATÓRIO CASO LINDALVA). 

  

Apesar disso, observamos em dois registros, datados de 2010 e 2012, a 

informação de que a usuária se encontrava calma, estabilizada e trabalhando como 

limpadora em uma loja. A mulher bonita e bem cuidada que trabalhava no nobre 

salão de beleza agora é a mulher feia e desarrumada que trabalha, 

esporadicamente e quando estabilizada, como limpadora.  

Considerados os valores sociais relacionados a esses trabalhos, sua relação 

com as posições de classe e gênero em que se localiza a usuária, e seu encontro 

com os enfrentamentos feitos por Lindalva em relação às marcas da doença em sua 

identidade, essa nos parece uma questão fundamental.  
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No entanto, sobre ela, nenhuma outra informação é identificada, explorada ou 

trabalhada segundo os registros de que dispomos. Afinal, que significados marcaram 

essas experiências atuais de trabalho na vida de Lindalva? E mais, de que maneira 

a possibilidade da construção de novas ou velhas formas de trabalho estão 

apontadas em seu PTS? Em relação a essas questões, evidenciamos, conforme 

pode ser facilmente visualizado em seu ecomopa, que o trabalho se apresenta como 

passado, marcado por um forte vínculo e investimento por parte da usuária. Os 

projetos futuros tecidos parecem ser relativos a condições para que seja possível 

sustentar, em outro momento, uma atividade de trabalho, que não se apresenta 

como horizonte atualmente em seu PTS. 

De forma muito semelhante, nos registros do caso de Andreia, aparece, para 

além do trabalho como atividade de um passado distante, anterior ao casamento, e 

desde então relacionado ao trabalho doméstico orientado aos cuidados da família, 

dois momentos nos quais existe referência a uma vida profissional interrompida, não 

pelo casamento, mas por seu quadro neurológico: 

 

A doença desenvolvida interfere de maneira significativa na vida e 
nos planos de Andreia e impõe muitas limitações no seu cotidiano. 
Refere ter sido dispensada do trabalho após o surgimento da doença 
(RELATÓRIO CASO ANDREIA). 

  

Para além disso, nenhuma outra referência. Afinal, a que trabalho se refere? 

A informação de uma trajetória de trabalho interrompida pelo casamento parece, 

aqui, contradita, sem que seja possível compreender como se deu essa trajetória e 

quais sentidos desse trabalho marcam sua história de vida e o sofrimento que se 

configurou ao longo dela. Sem qualquer informação ou diálogo acerca desse 

trabalho, sabemos apenas que acompanha seus anseios em relação ao futuro o 

desejo de trabalhar, muito embora no PTS traçado não são exploradas as 

possibilidades de inserção em atividade dessa natureza, sendo a formação escolar 

para a qual Andreia é incentivada pela equipe o caminho que mais se aproxima 

dessa necessidade.  

 No caso de Clido, no que pese a centralidade do trabalho formal em sua 

trajetória de vida e na configuração de sua experiência de sofrimento, tema 

norteador de suas demandas e do cuidado ofertado, a negação do direito ao 

trabalho foi respondida pelo direito ao benefício, processo pelo qual o usuário, cuja 

identidade é fortemente marcada por sua condição como trabalhador, foi aposentado 
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por invalidez. Nos ecomapas, a forte presença do trabalho no passado é substituída 

pelo benefício e pelos itinerários percorridos em torno de sua conquista. Sim, 

reconhecemos o benefício como direito fundamental para a garantia de uma mínima 

condição de vida para um usuário que parece ter poucas condições de retorno às 

atividades profissionais outrora desenvolvidas. Contudo, é importante identificarmos 

que não compõe as pactuações de seu PTS qualquer projeção em torno de 

reconstrução de alguma atividade laboral, restando para nós a indagação sobre os 

possíveis efeitos que poderiam representar à experiência desse sujeito. 

 Finalmente, no caso de Lourival, apesar das informações pontuais acerca da 

curta e inconstante permanência nos empregos, e do sentido subversivo dos 

trabalhos experimentados quando tomado pelo circuito da rua, a singularidade 

dessas experiências parece pouco valorizada, na medida em que pouco explorada 

ao longo de seu cuidado. Ao contrário disso, o valor moral associado à parte de suas 

atividades laborais não encontra ponto de contradição ou resistência pelas 

intervenções da equipe que o acompanha na rede. 

 

Desde então passou por mais de 30 internações; traz dificuldades 
para se manter em empregos (embora tenha conseguido diversos 
empregos diferentes, a maioria como porteiro em prédios) e 
dificuldade para seguir nos estudos. [...] Ainda em relação à 
sexualidade, depois que a pesquisa começou a acompanhá-lo, 
Lourival passou alguns meses em situação de rua, como teria ficado 
em outros anos também, e conta que atuou como profissional do sexo 
e fazendo shows como drag queen. [...] Com a entrada na idade 
adulta, sua inserção no CAPS tampouco propiciou a ampliação 
contratual de forma consistente, uma vez que o usuário conseguiu em 
sua história alcançar trabalhos formais, porém na maior parte do 
tempo com alta rotatividade (tempo maior no mesmo emprego, dos 25 
aos 35 anos foi cerca de um ano e meio e em muitos empregos 
conseguia permanecer não mais que três meses), entretanto, a 
expressão de sua sexualidade ainda ocorre de maneira subversiva, 
quase restrita ao circuito da rua (RELATÓRIO CASO LOURIVAL).  

  

Encontramos aqui um ponto comum com a trajetória de Lindalva. A 

estabilidade do quadro de saúde mental parece relacionada à permanência no 

emprego, assim como se observa uma relação entre momentos de piora à saída do 

emprego. Sim, sabemos que loucura não compõe com as exigências do mundo 

formal do trabalho e, nessa medida, parece ser esse um grande desafio para que as 

equipes possam tomar a construção de projetos de trabalho na centralidade que, por 

todo o exposto, para nós ela deveria ter nos PTS. No caso de Lourival, esse desejo 
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não apenas é expresso claramente, como parece ser acolhido ao longo de seu 

acompanhamento médico. 

 

Está sem trabalhar há aproximadamente 01 ano e manifesta o desejo 
de voltar a exercer uma profissão no mercado formal para, inclusive, 
poder morar sozinho. [...] Em abril/2014, compareceu 
esporadicamente no CAPS, informou que ainda estava em situação 
de rua e fazendo uso de álcool, contou que perdeu novamente seu 
R.G. e dizia que queria trabalhar (RELATÓRIO CASO LOURIVAL).  

  

Ainda assim, a equipe não demonstra esforços no sentido de apoiá-lo na 

ampliação do itinerário em torno da construção de possibilidades de trabalho e essa 

demanda não ganha centralidade em seu PTS. Em parte, em função de questões 

relativas aos modos como se constrói o trabalho no serviço e na rede: 

 

A construção de um modo de trabalho mais alinhado à missão do 
CAPS pôde acompanhar os movimentos internos respaldada pelas 
proposições da pesquisa do PET-Saúde. Esse funcionamento de 
outrora, embora tivesse como norte a inserção do usuário no território 
e estabelecimento de modos de geração de renda (como se 
observam nas anotações médicas, com ênfase também para o 
trabalho), ainda tinham como entrave a própria organização do 
trabalho, através de encaminhamentos (RELATÓRIO CASO 
LOURIVAL). 

 

Construir possibilidades de trabalho como parte do PTS exige tecer redes 

externas ao serviço e convoca a Atenção Básica a seu papel estratégico na 

articulação de tais redes, ao mesmo tempo em que convoca os serviços 

especializados ao trabalho conjunto com as equipes da Atenção Básica para a 

produção dessa trajetória, o que se demonstra muito frágil nos casos analisados.  

Parte dessa fragilidade parece relacionada às condições precárias do 

território e da própria rede, que atendendo uma população maior do que aquela 

preconizada pelas diretrizes da política pública e tomada por procedimentos e 

processos de trabalho impostos pela gestão, tem possibilidades limitadas de 

empreender esforços para o trabalho no território, no cotidiano, em conjunto com o 

usuário e construindo pontes com outros serviços e dispositivos territoriais. Esse 

quadro coincide com apontamentos de pesquisa realizada por Miranda e Onocko 

Campos (2010) sobre o trabalho das equipes de referência em CAPS: 

 

A constituição de redes externas ao CAPS é reconhecida como 
essencial, mas de difícil sustentação, devido à escassez de recursos 
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comunitários e à sobrecarga do trabalho (associada, principalmente, 
ao grande número de pacientes). Vários profissionais fazem apoio 
matricial nas unidades básicas e despendem esforços para o 
compartilhamento de ações junto a serviços do território dos 
pacientes. Entretanto, avaliam que essas iniciativas são insuficientes 
e entendem que as UBS também se encontram sobrecarregadas, 
tendo pouco tempo para a construção de um trabalho compartilhado 
com o CAPS e apresentando dificuldades em destinar a atenção 
devida aos pacientes de saúde mental. Segundo esses sujeitos, a 
natureza e a diversidade de funções que envolvem o trabalho dos 
profissionais de referência constituem outro aspecto que dificulta a 
sustentação da clínica. Dentre essas funções, encontram-se as 
denominadas de “burocráticas”, tais como preenchimento de APACs 
(Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade) e formulários 
para aquisição de benefícios, e aquelas ligadas à sobrevivência dos 
usuários, como aquisição de documentos pessoais, alimentação e 
moradia (MIRANDA e ONOCKO CAMPOS, 2010, p. 1157). 

 

 Não será o encaminhamento ou a orientação para o trabalho capaz de 

fortalecer o sujeito para o enfrentamento das complexidades envolvidas na inserção 

ou na permanência no mundo do trabalho. E nessa complexidade pode residir a 

impotência da equipe, que posta diante da precariedade de possibilidades do 

território e das próprias condições de trabalho, parece paralisada na parceria para a 

reconstrução de formas de inserção no mundo do trabalho.  

Inscritas num território com escassas possibilidades de emprego, que, como 

vimos anteriormente, compõe os piores índices do município, parecem as equipes 

estarem atadas diante da criação de novos itinerários em torno da reconstrução do 

direito ao trabalho. Dificulta esse movimento um distanciamento que parece existir 

entre o trabalho das equipes nos serviços que compõem a rede de saúde mental e 

outras políticas públicas ou iniciativas da população do território.  

Apesar da baixa disponibilidade de oferta de empregos formais e da escassez 

de possibilidades de trabalho na região, sabemos que existem experiências diversas 

do território, tais como grupos de trabalho cooperado e outros projetos sociais que 

poderiam representar possibilidade de envolvimento em uma atividade de valor 

social por parte dos usuários.  

 

Contudo, as equipes da saúde parecem desconhecer essas iniciativas e 

possibilidades de projetos de geração de trabalho disponíveis, de modo a não contar 

com esses recursos como parte da rede para a composição dos PTS. As demandas 

do cotidiano do trabalho no interior dos contornos dos serviços de saúde 

enfraquecem a presença viva e pulsante dessas equipes no território e, com isso, 
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enfraquecem a possibilidade de produção de uma rede intersetorial para responder 

às necessidades e demandas de cuidado em saúde mental.  

Souza et al (2013), investigando a percepção de profissionais da ESF sobre 

recursos existentes no território para atendimento de demandas em saúde mental, 

destacam a importância de articulações intersetoriais e busca de parcerias externas 

ao setor da saúde para responder às necessidades identificadas a partir das escutas 

ampliadas diante dos casos de saúde mental. Afirmam que a percepção dos 

profissionais em relação aos recursos comunitários, quando centrada nas 

instituições formais relacionadas à saúde, faz reproduzir na prática clínica a lógica 

do encaminhamento a serviços especializados, limitando a integração com outros 

dispositivos sociais e informais de apoio psicossocial.  

 

Assim, destaca-se a necessidade de desenvolver processos de 
trabalho que estabeleçam nova relação entre profissionais e 
comunidade, ou seja, ações humanizadas, resolutivas, intersetoriais e 
articuladas de modo a conformar os recursos disponíveis em efetivo 
capital social, que é um determinante importante para o 
desenvolvimento, saúde e bem-estar e funciona como fator de 
proteção contra as influências negativas do ambiente ou do contexto 
imediato. [...] A ampliação da atenção primária, sobretudo com a 
implementação da ESF aumentou a acessibilidade geográfica dos 
serviços de saúde, contudo, a apropriação do território e seus 
recursos ainda não foi alcançada uniformemente e as atividades, 
muitas vezes ainda ficam presas ao espaço físico destes serviços 
(SOUZA et al, 2013, p. 598). 

 

Esse parece um importante obstáculo para que a rede substitutiva de saúde 

mental desse território possa responder às questões relativas ao trabalho na medida 

da importância que ele ocupa na história de vida e na experiência de sofrimento 

vivida pelos seus usuários.  

No momento da pesquisa, as taxas de desemprego no país orbitavam em 

torno de 5%. Apesar de representar os índices mais baixos de desemprego de 

nossa história recente, permanece uma parcela da população privada do direito ao 

trabalho. E nela, sem dúvida, estão concentrados aqueles considerados loucos, 

sobretudo os que estão também fortemente marcados pelas cicatrizes da miséria, 

tão presente nesse território.  

Reconhecendo que a exclusão, como intrínseca e constitutiva ao capitalismo, 

é o destino reservado para parte da classe trabalhadora, compreendemos que 

permanece uma parcela da população excluída do mercado de trabalho. E nesse 
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livre mercado são selecionados os sujeitos que possuem mérito, identificando-se por 

esse critério aqueles que merecem a cidadania e aqueles que não a merecem 

(SINGER, 1998).  

Nesse cenário, claro está para nós que as pessoas com graves transtornos 

mentais permanecem em geral fora das relações de trabalho e do conjunto das 

forças consideradas produtivas na sociedade capitalista. Estamos nos referindo à 

parcela de contingente excluído dessas forças que é julgada, por princípio, incapaz, 

por não apresentar as exigências mínimas postas para a sustentação do sistema. 

São, afinal, sujeitos invalidados social e subjetivamente acima de tudo porque estão 

invalidados pelas exigências das relações de trabalho capitalistas.  

Resgatada a análise apresentada anteriormente acerca das determinações 

que transformam a loucura em doença mental, invalidez, ruptura social, patologia, 

anormalidade, é impossível não identificar que as exigências mínimas de 

contratualidade social são as exigências ditadas pelo mercado e, portanto, 

exigências relativas ao campo das relações sociais de trabalho. A exclusão operada 

pelo manicômio e sofrida pelos loucos encontra-se diretamente relacionada à 

exclusão operada pelo mercado de trabalho em relação a esses mesmos sujeitos. 

A loucura, estranha ao mundo do trabalho, tem para si as portas fechadas 

não somente pelos trabalhos que não existem, mas pela precarização das muitas 

formas de empregos gerados. Segundo Furtado e Svartman (2009), as relações e 

formas de organização do trabalho forjadas no capitalismo têm a finalidade de 

reprodução do capital que domina o sentido produtivo. Assim, a atividade produtiva 

perde a possibilidade de representar o desenvolvimento e a satisfação de 

necessidades e potencialidades compartilhadas e aparece para o homem que a 

realiza como força objetiva, portadora de leis próprias e dele independentes.  

Os autores analisam as consequências psicossociais desse processo, 

apontando a relação entre os principais problemas de saúde enfrentados no nosso 

século e as formas de participação no trabalho e nos espaços políticos resultantes 

da racionalidade econômica: privilegiam-se “[...] as experiências abstratas de 

instrumentalização de si e do outro em detrimento das experiências de participação 

e de desenvolvimento de habilidades pessoais” (FURTADO e SVARTMAN, 2009,  

p. 100). Os autores defendem que o enfrentamento dos sintomas de saúde 

produzidos nesse processo (muitos deles sintomas relativos ao campo da saúde 

mental), será efetivado apenas pela ampliação de espaços de apropriação da 
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história, de participação pessoal e igualitária e de projetos de construção e 

transformação da realidade. 

 Nesse cenário, outro desafio se elucida: como oferecer possibilidades de 

trabalho sem reproduzir as formas perversas de dominação e expropriação das 

quais buscamos nos libertar pela perspectiva antimanicomial? O manicômio guarda 

com as relações de trabalho capitalistas não apenas a semelhança de destituir os 

sujeitos das possibilidades de participação social, mas também a semelhança de 

esvaziar e retirar desses homens e de seus trabalhos a potência criativa e 

transformadora.  

O hospital psiquiátrico, assim como o trabalho estranhado, faz o homem ser 

doente, o destitui da condição de atuar como ser livre e transformador da realidade. 

Marx (1844/2004), ao discutir sobre trabalho estranhado, afirma:  

 

[...] quanto mais o trabalhador se desgasta trabalhando, tanto mais 
poderoso se torna o mundo objetivo, alheio que ele cria diante de si, 
tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior, [e] tanto 
menos [o trabalhador] pertence a si próprio (MARX, 1844/2004,  
p. 81).  

 

Assim, que possibilidades se apresentam para essa rede como caminho 

potente para a criação de novos itinerários de trabalho na vida desses usuários? 

Afinal, não está ela própria também submetida a processos de trabalho estranhado? 

Na história de Clido, os impactos psicossociais das perversas relações de 

trabalho são evidentes como desencadeadoras do quadro de sofrimento psíquico 

vivido pelo sujeito.  

 

Relembrou um episódio que já teria contado com menos detalhes, 
quando tomou 21 comprimidos de medicamento porque estava com 
raiva da empresa, dos patrões, e queria se acalmar. Queria matar o 
seu patrão e invadiu uma casa pensando que era a empresa, teve 
que fugir dos donos da casa e policiais o levaram para o Hospital. 
Chegando lá retiraram o medicamento por uma sonda através da 
boca. Ao ser questionado sobre o que acontecia em sua vida naquele 
momento para que ficasse tão nervoso relembra o cotidiano 
estressante da empresa. O trabalho que executava o cansava, tinha 
um problema no ouvido, usava o protetor auricular, mas ainda assim 
incomodava. Em decorrência de cobrança exagerada dos patrões “O 
trabalho também enlouqueceu. O patrão bravo ficava mandando. 
Fazia tudo o que mandava, tudo era eu. Ele gritava muito comigo” 
(sic). Tinha ainda problemas com os outros trabalhadores, tem um 
episódio em que uma mulher o chamou de folgado e ele queria jogar 
solda quente nela, mas o impediram. Tinha cada vez mais ataques 
epiléticos e certo dia teve este episódio de delírio medicamentoso, 
marcado por raiva e vingança. Neste momento de sua trajetória as 
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alucinações e problemas psiquiátricos começam a fazer parte de sua 
história (RELATÓRIO CASO CLIDO).  

 

 Como debate pouco presente no campo da Reforma Psiquiátrica, apesar de 

suas raízes comuns com a área de saúde do trabalhador, a relação entre 

transtornos mentais e trabalho merece nossa atenção e, num país fortemente 

marcado por condições de trabalho aviltantes, coloca-se como agravante diante das 

possibilidades de reconstituirmos trabalho como reconstituição da cidadania. 

  

A influência das características atuais do trabalho sobre a saúde 
mental dos trabalhadores pode decorrer de inúmeros fatores e 
situações, entre os quais, a exposição a agentes tóxicos, a altos 
níveis de ruído, a situações de risco à integridade física, como, por 
exemplo, trabalho com compostos explosivos ou sujeitos a assaltos e 
sequestros, a formas de organização do trabalho e políticas de 
gerenciamento que desconsideram os limites físicos e psíquicos do 
trabalhador, impondo-lhe frequentemente a anulação de sua 
subjetividade para que a produção não seja prejudicada e as metas 
estabelecidas sejam cumpridas (SELIGMANN-SILVA, BERNARDO, 
MAENO e KATO, 2010, p. 187). 

 

 A questão está presente explicitamente na história de Clido, mas de forma 

menos explícita, está presente em muitos outros casos de transtorno mental. Está 

presente nas histórias familiares dos sujeitos dessa pesquisa, como é o caso do 

sofrimento que acompanha a preocupação de Lindalva com seu filho, no qual se 

evidencia a identificação estabelecida, produzindo o questionamento sobre os 

caminhos pelos quais a relação entre trabalho e sofrimento psíquico acompanha a 

sua trajetória de vida: 

 

Atualmente, após um tiroteio e uma emboscada sofrida pelo policial, 
passou a apresentar delírios persecutórios, pensando ter sua casa 
filmada, suas conversas interceptadas e seus movimentos 
espionados pela Corregedoria. Foi diagnosticado com transtorno 
paranóide. Lindalva está muito preocupada com esses sintomas, e 
percebe que o filho passa por um mau momento, desse modo, 
quando o médico aparece para visita ela, insistentemente, pede os 
mesmos remédios utilizados por ela, para o rapaz fazer uso, e em 
algumas ocasiões eles dividem as cartelas (RELATÓRIO CASO 
LINDALVA).  

E assim encontramos fragmentos de trabalhos penosos, sob condições 

indignas, muitas vezes fragmentos de não trabalho, compondo e atravessando de 

forma marcante as vidas dessas famílias. Clido atribui o ataque do coração do pai à 

perda dos bens produzidos em função de uma seca, ao mesmo tempo em que se 

aflige com as possibilidades futuras de trabalho dos filhos. Andreia vive às voltas 
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com as dificuldades financeiras desde a prisão do esposo, contanto com benefícios 

sociais e doações para a subsistência da família. Lourival deseja um trabalho formal 

e no exercício subversivo, porque proibido, de sua sexualidade, desenvolve 

atividades como trabalhador que representam situação de risco à sua saúde. E na 

história de Lindalva, lá está ainda uma mãe que, empregada como cozinheira, foi 

capaz de assumir a responsabilidade pela criação dos filhos, da qual ela ficou 

privada.  

 

Se o desemprego é um dos problemas que conformou a área de 

Saúde Mental e Trabalho, assim o foi considerado principalmente 

pelos efeitos deletérios que produz àqueles que não conseguem se 

inserir em uma atividade produtiva. Entretanto, atualmente, ele 

também gera consequências para a saúde mental daqueles que 

trabalham (SATO e BERNARDO, 2005, p. 875). 

 

Portanto, ao nos depararmos com a questão do trabalho no campo da 

Reforma Psiquiátrica, parece que estamos diante dos maiores desafios para fazer 

desse empreendimento um processo de transformação social. E ele nos parece 

especialmente complexo na medida em que os trabalhadores que são convocados 

por essa rede a identificar a relação entre trabalho e sofrimento mental, ofertando 

caminhos e possibilidades de outras experiências de trabalho como importante 

recurso de cuidado, também são marcados por um trabalho que produz, neles 

próprios, experiências de sofrimento.  

O debate sobre as condições de trabalho na saúde, especialmente no SUS, e 

seus impactos sobre a saúde mental do trabalhador tem ocupado um espaço 

importante na Reforma Psiquiátrica. Silva e Costa (2008), a partir de estudo 

exploratório com profissionais de CAPS, apontam aspectos que nos parecem muito 

comuns na rede como um todo e que estão diretamente relacionados à saúde 

mental de seus próprios trabalhadores. Dentre eles, podemos destacar: a 

necessidade de ações de cuidado, elaboração e acolhimento às questões 

disparadas nos trabalhadores a partir dos casos atendidos; a necessidade de 

espaços coletivos como reuniões, supervisões e encontros de formação, que 

possam responder à necessidade de capacitação e reflexão diante dos desafios 

relativos à complexidade das situações de saúde mental com que lidam em seu 

trabalho; os sentimentos provocados pela aproximação com situações muito densas 

de sofrimento, assim como pela dificuldade de responder às necessidades dos 
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casos; conflitos nas relações entre membros das equipes, sobretudo em função da 

convivência entre perspectivas e concepções divergentes; limitações de serviços e 

suporte social na rede de atendimento; baixa remuneração, dupla jornada de 

trabalho e falta de reconhecimento no trabalho.  

Ao lado dessas questões, Seligmann-Silva, Bernardo, Maeno e Kato (2010), 

reconhecem que as transformações no mundo do trabalho produzidas pela 

globalização financeira, pela mundialização da precarização social, pelas inovações 

tecnológicas e pelas novas formas de gestão têm atingido não apenas o universo 

das empresas que visam o lucro. Assim, citam o trabalho dos ACS, submetidos à 

cobrança de metas quantitativas e marcados pela falta de resolutividade de suas 

ações na comunidade.  

Condição que extrapola exclusivamente a categoria dos ACS, estendendo-se 

a muitos outros trabalhadores da rede de saúde mental, representa importante 

questão relativa à implementação do SUS nesse território, a partir de uma política 

fortemente orientada pela tendência neoliberal. Os mecanismos de gestão adotados 

na rede da FÓ/Brasilândia, hoje sob a responsabilidade de uma OSS, ao lado da 

precarização das políticas públicas de garantia de direitos, impõem condições muito 

desfavoráveis aos objetivos preconizados à política de saúde mental pela Reforma 

Psiquiátrica.  

A avaliação por metas induz a uma regulação do trabalho a partir de 

mecanismos opostos aos que se procura sustentar numa perspectiva de cuidado 

integral, longitudinal e compartilhado. Assim, os trabalhadores experienciam a 

contradição entre o modelo de gestão dos recursos a que estão submetidos e as 

diretrizes da gestão do cuidado, que exigem o favorecimento de dispositivos como 

reuniões, apoio matricial, atendimentos compartilhados, dentre outros.  

Ao lado dessa questão, a complexidade do território, a carência de políticas 

de garantia de direitos, a forte vulnerabilidade com a qual se deparam e a 

insuficiente cobertura da rede resultam na impossibilidade de operarem a 

coordenação do cuidado garantindo sua continuidade e integralidade, o que se 

desdobra em experiências de sofrimento e impotência.  

Falamos de um território de 70.000 habitantes referenciados em uma única 

UBS, sendo que deles apenas 17.000 são atendidos pela ESF, por meio do trabalho 

de cinco equipes. Segundo os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, 

cada equipe de ESF deve ser responsável por no máximo 4.000 pessoas, sendo a 
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média recomendada de 3.000, com indicativo de que em áreas mais vulneráveis 

cada equipe se responsabilize pelo cuidado de uma população de aproximadamente 

2.000 pessoas. Falamos, portanto, de um território de alta vulnerabilidade, em que 

as equipes de ESF são responsáveis, em média, pelo cuidado de 3.400 pessoas e 

no qual grande parte da população não pode ser contemplada por essa estratégia, 

essencial ao cuidado territorializado e continuado. Entendemos que esse cenário 

configura condições bastante adversas à saúde mental do trabalhador dessa rede. 

Portanto, precisamos reconhecer os impactos das condições de 

vulnerabilidade e pobreza não apenas sobre os usuários do território, mas sobre os 

próprios trabalhadores. Segundo Basaglia (1979b), não podemos afirmar que o 

sofrimento psíquico se origina somente da miséria material, mas precisamos 

reconhecer que “[...] existe uma miséria social que nos impede de expressar nossas 

necessidades e nos obriga a encontrar caminhos anômalos e tortuosos, que passam 

através da mediação da ‘doença’, porque nos é impedido expressar-nos de modo 

imediato” (BASAGLIA, 1979b, p. 331).  

Convocamos ao reconhecimento dessa condição também em relação aos 

trabalhadores da rede, que sofrem importantes impactos de uma miséria social a 

que estão submetidos. Devemos reconhecer que a possibilidade de identificar na 

vivência do usuário a relação entre trabalho e sofrimento psíquico, recriando 

possibilidades que respondam a essa dimensão essencial à vida está, sem dúvida, 

atravessada pela própria experiência de trabalho das equipes, por meio do qual elas 

devem operar essa forma de cuidado. 

Talvez essa leitura nos ajude a compreender não somente a fragilidade com 

que esses trabalhadores respondem à necessidade de trabalho dos usuários por 

meio da identificação e da articulação de redes e recursos do território, mas também 

a ausência de dispositivos, na própria rede de saúde mental, orientados para a 

geração de trabalho de renda. Na trajetória da Reforma Psiquiátrica Italiana, a 

criação de possibilidades de trabalho foi reconhecida como necessária para a 

produção de condições materiais capazes de combater a dependência gerada pela 

institucionalização.  

Rotelli (1989/1994) é categórico ao afirmar que o trabalho é um direito e que a 

possibilidade de desempenhar essa atividade e de possuir um salário dela derivado 

é elemento de saúde mental em nossa sociedade. Segundo o autor, esse trabalho 
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não deve, de forma alguma, ser transformado ou confundido com o tratamento, sob 

a pena de perder sua potência.  

Orientados por essa clareza, os reformadores italianos fundaram cooperativas 

sociais nas quais passaram a trabalhar como socioempreendedoras muitas pessoas 

egressas do hospital psiquiátrico, de outras instituições asilares, além de 

profissionais alheios ao campo da psiquiatria: fotógrafos, artistas, artesãos, dentre 

outros. Em um modelo de trabalho orientado pelos princípios da autonomia, da auto-

organização e da ajuda recíproca, muitos empreendimentos se estabeleceram a 

partir de atividades diversas que representavam produção de algo que deveria ser 

reconhecido socialmente por sua qualidade: teatros, vídeos, serviços de aluguel de 

bicicleta, de marcenaria, serviços ligados à computação, editoração de livros e 

revistas, salão de beleza, bares, restaurantes dentre outros. 

A criação das cooperativas sociais situava-se em uma sociedade em que 

essa inovação no mundo do trabalho era possibilidade diante da crise no modo de 

produzir que se instalava. O trabalho nas cooperativas sociais representava a 

resposta às necessidades daquelas pessoas, sem reproduzir mecanismos de 

alienação e expropriação do sujeito, e sem, ao mesmo tempo, reduzir suas 

atividades produtivas à dimensão terapêutica. Afirma Rotelli (1989/1994, p. 165):  

“Eu penso, por exemplo, que é muito importante que nós possamos lutar para que 

essas pessoas possam readquirir a possibilidade e a identidade do trabalho. Mas 

não a qualquer preço”.  

No Brasil, tomamos a mesma direção, enfrentando, contudo, muitas 

dificuldades, algumas delas expressas nesse território e nessa microrrede, de tal 

modo que os PTS evidenciam não ter sido possível caminhar ao lado do usuário na 

criação de novas possibilidades de trabalho. Temos serviços capazes de escuta e 

acolhimento a essa necessidade, mas com poucas estratégias para a construção 

conjunta de novos caminhos para a conquista do direito ao trabalho, ainda mais de 

um trabalho digno. 

Parece ser essa uma trajetória que o usuário faz, em grande parte, sozinho, 

contando nesse distrito com os escassos recursos da rede, seja a rede de saúde, 

sejam as redes intersetoriais. E desse modo apresenta-se muito fragilizada uma 

ancoragem essencial ao deslocamento da experiência da loucura em relação ao 

campo da doença: o trabalho.  
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Kinoshita (2014) nos alerta que as forças sociais que se aglutinam em torno 

da superação dos manicômios impõem desafios práticos à formação de uma nova 

sociedade, sendo um dos desafios centrais relativo ao mundo do trabalho, em razão 

de ser nele que se concentram os principais processos de produção de valor nas 

sociedades. Na busca de respostas acerca da participação cidadã dos usuários de 

serviços de saúde mental no mundo do trabalho, aponta para o caminho das 

cooperativas sociais, traçado no Brasil desde a inspiração da experiência italiana. A 

conjugação das peculiaridades e necessidades dessas pessoas com as exigências 

do mundo do trabalho faz necessária uma reconfiguração dos processos de 

trabalho, que devem estar, sob uma nova forma, alicerçados em pilares como a 

solidariedade, a confiança, a equidade.  

É nesse ponto que a Reforma Psiquiátrica brasileira produziu, como resposta, 

um encontro com a Economia Solidária. No projeto político de sustentar uma rede de 

cuidado à saúde mental em liberdade, a inclusão social pelo trabalho foi reconhecida 

como estratégia do campo da atenção psicossocial, desencadeando uma parceria 

entre a Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, e a Área Técnica de Saúde Mental, do Ministério da Saúde.  

Objetiva-se fortalecer uma política pública de interface entre saúde mental e 

economia solidária. A partir da realização de mapeamento de experiências de 

geração de trabalho e renda na rede de saúde mental, encontros, constituição de 

grupos de trabalho, realização de Conferência Temática, procurou-se avançar na 

elaboração de políticas públicas que sustentem empreendimentos solidários e de 

autogestão como estratégias de geração de trabalho e renda às pessoas com 

transtornos mentais (Martins, 2008). As principais reivindicações para o avanço 

dessa política são relativas a investimentos que permitam a ampliação da inclusão 

das pessoas com transtorno mental nas políticas públicas de incentivo, fomento e 

fortalecimento de empreendimentos solidários e de autogestão, justificadas pelo 

desafio de recuperação da dimensão socializadora do trabalho por esse grupo 

historicamente dele excluído.  

Na avaliação de Martins (2008) o trabalho cooperado empreendido a partir de 

experiências da rede substitutiva de saúde mental tem o papel de possibilitar acesso 

à autonomia, emancipação e cidadania. 
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Essas experiências carregam uma série de características 
importantes, entre elas a participação de pessoas da comunidade, 
ampliando assim a possibilidade de ressocialização dos usuários; o 
incentivo à autogestão e a participação democrática, construindo aos 
poucos, junto com os usuários, a autonomia e o protagonismo dentro 
e fora dos empreendimentos; o aprimoramento das habilidades 
profissionais, trazendo aos usuários e construindo junto com eles 
novas possibilidades de inserção social e descobertas pessoais; a 
articulação com outros setores, já que o mercado exige qualidade e 
compromisso, com os empreendimentos dos usuários da saúde 
mental não seria diferente; e, para não alongar muito, a possibilidade 
de ganho econômico real para todos os participantes (MARTINS, 
2008, p. 252). 

 

A economia solidária aparece como uma possibilidade de trabalho que, no 

interior das forças e da sociedade capitalista, dialoga com os pilares do 

empreendimento antimanicomial. Singer (2005) afirma que: 

 

A economia solidária é a resposta organizada à exclusão pelo 
mercado, por parte dos que não querem uma sociedade movida pela 
competição, da qual surgem incessantemente vitoriosos e derrotados. 
É antes de qualquer coisa uma opção ética, política e ideológica, que 
se torna prática quando os optantes encontram os de fato excluídos e 
juntos constroem empreendimentos produtivos, redes de trocas, 
instituições financeiras, escolas, entidades representativas, etc., que 
apontam para uma sociedade marcada pela solidariedade, da qual 
ninguém é excluído contra vontade (SINGER, 2005, p. 11). 

 

 Assim, essa perspectiva, alicerçada nos princípios da cooperação, 

autogestão, solidariedade, participação e viabilidade econômica, engendra formas 

de trabalho capazes de respeitar as liberdades individuais, políticas e econômicas. 

Exige e produz nos trabalhadores o fortalecimento da possibilidade de participação 

nas decisões que afetam seus destinos, contribuindo na construção do 

protagonismo do sujeito diante de sua realidade e de sua história. Permite relações 

democráticas e igualitárias, que ao mesmo tempo respeitam as necessidades e 

possibilidades de cada indivíduo. A economia solidária apresenta-se como chance 

de um trabalho que se alicerça nos princípios da democracia e da igualdade, 

superando a perspectiva individualista que marca as relações sociais orientadas 

pelas formas capitalistas de produção e trabalho (SINGER, 1998). 

Conforme aponta Silva (2005) tendo a luta antimanicomial a liberdade como 

causa e consequência, não pode ela aceitar qualquer forma de negação e opressão 

da diferença. É necessário, no lugar disso, o exercício da criação que permita 
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encontrar saídas aos obstáculos postos pela tradição psiquiátrica entre o trabalho e 

a pessoa com transtorno mental. 

 

Quando decidimos construir unidades produtivas com os nossos 
usuários, que são guiadas por tais princípios, estamos buscando 
meios de organizar a nossa capacidade de produzir, queremos com 
isso gerar renda para garantir nossos direitos de cidadão, sem, 
contudo, nos reduzirmos ao que o capitalismo diz que podemos ser: 
simples mercadoria. Almejamos, e aí reside nossa ousadia, construir 
lugares que possam comportar nossos corpos, ideias, desejos, 
habilidades, gostos e sonhos, numa trama que diversifica lugares e 
condições, de modo a fazer caber sempre e mais diferentes e 
singulares modos de produzir a vida. Buscamos ser protagonistas da 
nossa própria história ao assumirmos a gestão de processos que 
envolvem dinheiro, compras, vendas, lucros, dívidas, criação, metas, 
produtos e qualidade, mas também, e principalmente, o cuidado com 
o outro, o respeito à diferença e à solidariedade. Apontamos a 
falência do manicômio como dispositivo cultural para lidar com a 
diferença, ao mesmo tempo em que ensaiamos possibilidades reais 
de contrapor a lógica de exclusão do capitalismo, tentando resgatar 
para o nosso fazer, sentido e, principalmente, prazer (SILVA, 2005, 
pp. 56-57). 

  

Com esses empreendimentos, foram construídos muitos laboratórios de 

novas sociabilidades, talvez como um dos campos mais potentes de enfrentamento 

da questão da reinserção social em nossa Reforma Psiquiátrica, com todas as 

fragilidades que esses empreendimentos carregam, sobretudo por estarem, em 

nosso país, circunscritos aos próprios serviços de saúde mental.  

Contudo, tais empreendimentos estão ausentes em todos os serviços de 

saúde mental da rede desse território.  Apesar de termos construído no estado de 

São Paulo uma Rede de Saúde Mental e Economia Solidária que envolve hoje um 

número significativo de projetos, compondo a maior rede de economia solidária do 

estado, nenhum serviço da FÓ/Brasilândia possui empreendimento de geração de 

trabalho, estando ausente dessa rede, o que é algo muito significativo. Faz-nos 

indagar acerca das impossibilidades que operam para que esses trabalhadores 

sustentem projetos dessa natureza como parte de sua das práticas e intervenções 

dos serviços.  

 

Embora possa ser uma aposta interessante não constituir empreendimentos 

dessa natureza a partir dos serviços de saúde, mas procurar em outros campos a 

geração dessas experiências, é evidente que não se localiza nesse ponto as razões 

da ausência desse investimento na rede da região. Identificamos, no cotidiano do 
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território, conforme anunciado anteriormente, outras experiências de 

empreendimentos cooperados, de geração de trabalho e renda, alguns de iniciativa 

da própria comunidade.  

Contudo, eles permanecem pouco conhecidos pela rede de saúde mental, 

que não os inclui como dispositivos possíveis na ampliação dos itinerários dos 

usuários. Assim, a temática da geração de trabalho e renda parece encontrar nesses 

serviços um campo pouco permeável, o que, ao lado da dureza das condições de 

vida no território e das condições de trabalho na própria rede de saúde, dificulta que 

se transite em torno da criação de novas inserções e experiências de trabalho como 

parte dos PTS. 

 Nessa realidade, um elemento merece destaque. Nos casos de Lindalva, 

Clido e Lourival, os três usuários que apresentam um diagnóstico de transtorno 

mental grave, o CECCO é apontado como indicação terapêutica. Apesar das 

dificuldades de adesão, agravadas pela distância entre esse serviço e a região de 

residência dos usuários, e ainda pela sua ausência na composição das estratégias 

de matriciamento, dificultando a pactuação conjunta das equipes e, com isso, a 

vinculação dos usuários, a indicação do CECCO para a ampliação dos itinerários 

dos usuários persiste nos três casos. E, para nós, revela algo fundamental, que diz 

respeito à natureza desse serviço da rede: o reconhecimento da equipe de que é 

preciso traçar caminhos de sociabilidade, apostando em campos que se desloquem 

dos recursos de tratamento de dimensão sanitária para os recursos ligados à 

cultura, à convivência, à cidadania e ao trabalho. Presente como contradição, esse 

reconhecimento não é o suficiente para que as estratégias de cuidado envolvam 

investimentos que favoreçam o trânsito e a vinculação dos usuários ao CECCO e 

aos recursos de convivência e cultura que ele possibilita. Restrita ao 

encaminhamento, a incorporação desse recurso ao PTS não se concretiza. A 

experiência possibilitada pelo PET-Saúde em torno do favorecimento da vinculação 

de Clido ao CECCO mostra como a corresponsabilização e o cuidado compartilhado 

pelas equipes estão diretamente relacionados à possibilidade de os usuários 

aderirem às ofertas por elas apresentadas.  

Nesse sentido, mais do que o encaminhamento, o investimento das equipes 

para a vinculação do sujeito às práticas de cuidado e de atenção oferecidas parece 

fundamental. Esse investimento depende da clareza sobre a importância dos 

recursos indicados diante das necessidades de cada caso, da possibilidade de 
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realizar o trabalho de compartilhamento e vinculação com outra equipe e da 

pactuação do usuário com seu próprio PTS. 

Apesar de não haver no CECCO da região, nesse momento, iniciativas de 

geração de trabalho e renda, os encaminhamentos para esse serviço se sustentam, 

geralmente, na necessidade de ampliação dos espaços de sociabilidade, estando, 

no caso de Clido, claramente apontado como possibilidade de ampliar sua 

capacidade laboral e propiciar atividades de geração de renda.  Não sem razão de 

ser, são expectativas que dialogam com o papel estratégico desse serviço conforme 

concebido desde os primeiros desenhos de uma rede substitutiva de saúde mental: 

 

Inicialmente cabe lembrar que o Centro de Convivência e Cooperativa 
surge na cidade de São Paulo em 89, como já foi colocado, com a 
proposta de reinserção dos usuários no mundo do trabalho, 
considerando as cooperativas como melhor forma de organização. 
Assim, no início, antes mesmo do casamento com a Economia 
Solidária, pensou-se que as novas habilidades desenvolvidas no 
serviço, o aprendizado do artesanato e mesmo as habilidades 
artísticas poderiam constituir fontes de renda para os usuários 
(RAMOS, 2015, p. 23). 

  

Diante desse cenário complexo, as possibilidades de ampliação e 

diversificação de itinerários em torno das experiências de trabalho permanecem 

enfraquecidas nas dimensões de presente e futuro observadas em nossos 

ecopamas, embora tais experiências componham sempre de forma significativa a 

dimensão do passado.  

Nos PTS, a possibilidade de escuta e reconhecimento da centralidade do 

trabalho para a passagem à cidadania não tem sido, em meio a todos os obstáculos 

aqui analisados, o suficiente para engendrar, nesse território, a sustentação de 

apostas em novas experiências de trabalho. O trabalho aparece, assim, antes como 

condicionado aos efeitos terapêuticos do cuidado, do que ele mesmo como aposta 

terapêutica na sua tessitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Então eu coloco a seguinte alternativa: o pessimismo 
da razão, conforme o escrito, ou o otimismo da 
prática. E é somente com este que podemos mudar o 
mundo, senão ficaremos sempre escravos dos 
ditadores, dos militares e dos médicos” (Franco 
Basaglia). 

 

 Este trabalho teve como ponto de partida a reivindicação da radicalidade 

antimanicomial da Reforma Psiquiátrica. Partimos de provocações que sinalizavam 

um possível enfraquecimento dessa radicalidade, observada por meio de alguns 

processos que aqui resgatamos: a lentidão progressiva para o fechamento de leitos 

em hospitais psiquiátricos financiados pelo SUS no último período; a 

regulamentação de novas modalidades de instituições manicomiais pelo poder 

público; o enfraquecimento do debate sobre a manutenção dos hospitais 

psiquiátricos e a permanência de moradores nessas instituições pelo movimento 

social; um certo recuo desse movimento em relação à crítica contundente à gestão 

de uma política pública de saúde mental em seus pontos frágeis, que incluem a 

pactuação com modelos de gestão que não favorecem a qualificação do trabalho na 

rede de atenção psicossocial a partir de uma perspectiva antimanicomial; o 

distanciamento cotidiano entre o debate do movimento antimanicomial, 

desestabilizador do campo teórico, técnico, assistencial, institucional, político e ético, 

que sustenta a abordagem da loucura pelos contornos da doença mental, e o 

cotidiano dos serviços que compõem a rede substitutiva ao hospital psiquiátrico. 

 Podíamos chamar de ironia do destino, não fosse a leitura que nos convoca a 

reconhecer que essas formulações buscavam expressar, no campo das ideias e da 

produção do conhecimento, o acirramento das contradições oriundas da impossível 

conciliação entre os avanços da Reforma Psiquiátrica no Brasil e a reprodução do 

capital. Fato é que em dezembro de 2015, foi nomeado para o cargo de 

Coordenador Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas pelo Ministério da 

Saúde um psiquiatra que durante seis anos foi diretor técnico do maior hospital 

psiquiátrico privado da América Latina, período no qual foram constatadas graves 

situações de violação de Direitos Humanos, comuns nas grandes instituições 

manicomiais35.  

                                                           
35 Informações disponíveis em:  
http://oglobo.globo.com/brasil/mudanca-na-saude-gera-protestos-no-pais-18295828; 
https://www.abrasco.org.br/site/2015/12/nota-publica-cgmadms/; 

http://oglobo.globo.com/brasil/mudanca-na-saude-gera-protestos-no-pais-18295828
https://www.abrasco.org.br/site/2015/12/nota-publica-cgmadms/
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O referido profissional, em meio aos debates pela aprovação da atual Lei N. 

10.216/01, manifestou-se publicamente – em posição coerente com a defesa da 

neutralidade e da cientificidade do saber que sustenta a concepção de loucura como 

doença mental e as práticas de atenção dela derivadas – contrário ao então projeto 

de lei, afirmando estar fundamentado em caráter ideológico e em situações 

ultrapassadas, carecendo de sustentação técnica36. 

Nas tensões e conflitos próprios ao Estado na sociedade dividida em classes, 

de um lado está a Reforma Psiquiátrica, que compondo com outras políticas sociais, 

sinaliza o compromisso com a garantia de direitos sociais a serviço da igualdade. 

Destruindo velhas instituições, a Reforma Psiquiátrica disponibilizou recursos que 

atuaram a serviço de uma transformação social em torno da liberdade e dos direitos 

daqueles que a sociedade outrora quisera anular como doentes mentais.  

De outro lado, estão as forças conservadoras, que reorganizadas 

protagonizam a reivindicação pelo retrocesso dos avanços alcançados na luta pela 

democracia e pela igualdade e que nas políticas do Estado encontram eco na 

priorização de interesses orientados à acumulação do capital. Esses interesses 

ganham expressão em determinados modelos de gestão e financiamento das 

políticas públicas de saúde mental, assim como em determinadas práticas de 

atenção que favorecem setores privados da economia. A intensificação da crise 

estrutural do capital e seus desdobramentos na política social e econômica de nosso 

país intensificaram também esses conflitos e contradições, sendo que chegamos ao 

final deste trabalho em meio a um contexto de disputa que claramente indica uma 

ruptura e uma nova conjuntura, cujas configurações apenas poderão ser conhecidas 

ao longo do processo histórico pelo qual seus contornos serão definidos. 

                                                                                                                                                                                     
http://www.viomundo.com.br/denuncias/trevas-no-rumo-da-saude-mental-ministro-critica-influencia-
teorica-de-foucault-e-indica-psiquiatra-que-dirigiu-casa-de-horrores-a-comida-nao-daria-para-meus-
cachorros.html;  
http://www.esquerdadiario.com.br/Psiquiatra-contra-a-reforma-manicomial-e-nomeado-para-
Coordenacao-Nacional-de-Saude-Mental  
Acesso em 20/01/2016.  
36 Reportagem “Médico critica lei que extingue manicômios”, Jornal do Brasil, 07/06/1995. Registros 
disponíveis em:  
http://www.esquerdadiario.com.br/Psiquiatra-contra-a-reforma-manicomial-e-nomeado-para-
Coordenacao-Nacional-de-Saude-Mental 
http://www.viomundo.com.br/denuncias/trevas-no-rumo-da-saude-mental-ministro-critica-influencia-
teorica-de-foucault-e-indica-psiquiatra-que-dirigiu-casa-de-horrores-a-comida-nao-daria-para-meus-
cachorros.html 
Acesso em 20/01/2016. 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/trevas-no-rumo-da-saude-mental-ministro-critica-influencia-teorica-de-foucault-e-indica-psiquiatra-que-dirigiu-casa-de-horrores-a-comida-nao-daria-para-meus-cachorros.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/trevas-no-rumo-da-saude-mental-ministro-critica-influencia-teorica-de-foucault-e-indica-psiquiatra-que-dirigiu-casa-de-horrores-a-comida-nao-daria-para-meus-cachorros.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/trevas-no-rumo-da-saude-mental-ministro-critica-influencia-teorica-de-foucault-e-indica-psiquiatra-que-dirigiu-casa-de-horrores-a-comida-nao-daria-para-meus-cachorros.html
http://www.esquerdadiario.com.br/Psiquiatra-contra-a-reforma-manicomial-e-nomeado-para-Coordenacao-Nacional-de-Saude-Mental
http://www.esquerdadiario.com.br/Psiquiatra-contra-a-reforma-manicomial-e-nomeado-para-Coordenacao-Nacional-de-Saude-Mental
http://www.esquerdadiario.com.br/Psiquiatra-contra-a-reforma-manicomial-e-nomeado-para-Coordenacao-Nacional-de-Saude-Mental
http://www.esquerdadiario.com.br/Psiquiatra-contra-a-reforma-manicomial-e-nomeado-para-Coordenacao-Nacional-de-Saude-Mental
http://www.viomundo.com.br/denuncias/trevas-no-rumo-da-saude-mental-ministro-critica-influencia-teorica-de-foucault-e-indica-psiquiatra-que-dirigiu-casa-de-horrores-a-comida-nao-daria-para-meus-cachorros.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/trevas-no-rumo-da-saude-mental-ministro-critica-influencia-teorica-de-foucault-e-indica-psiquiatra-que-dirigiu-casa-de-horrores-a-comida-nao-daria-para-meus-cachorros.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/trevas-no-rumo-da-saude-mental-ministro-critica-influencia-teorica-de-foucault-e-indica-psiquiatra-que-dirigiu-casa-de-horrores-a-comida-nao-daria-para-meus-cachorros.html
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A nomeação desse coordenador de saúde mental, contudo, concretiza um 

processo de retrocesso que vinha se produzindo e que se anunciava pelos aspectos 

que levantamos ao analisar a política de Reforma Psiquiátrica no Brasil em sua 

trajetória histórica. Ao mesmo tempo, ela imediatamente reposiciona na sociedade 

brasileira a militância antimanicomial, com importantes efeitos na aproximação entre 

o movimento social e os serviços de saúde mental, em especial os CAPS, sendo 

ainda baixa a implicação de trabalhadores e usuários do campo da Atenção Básica 

por todo o país com as mobilizações disparadas.  

A condução da Política Nacional de Saúde Mental é entregue a um 

coordenador que esteve alheio e contrário ao processo histórico de construção da 

Reforma Psiquiátrica e cuja trajetória não tem adesão ao movimento social e ao 

campo de produção de novos modelos conceituais e assistenciais pelo qual foi 

fomentada. Isso faz com que trabalhadores, usuários e familiares tragam para a 

sociedade e o Estado a posição de recusa ao hospital psiquiátrico, resgatando as 

operações e práticas de violação de direitos que ele simboliza e reivindicando os 

avanços necessários à Reforma Psiquiátrica pela negativa de seu retrocesso.  

Em pouco mais de um mês, são incontáveis as mobilizações do movimento 

antimanicomial, que abrangem documentos públicos com o posicionamento de 

entidades e movimentos sociais, audiências com gestores, atos locais e nacionais, 

audiência pública, cartas de lideranças históricas publicadas na grande mídia, 

manifestações nos serviços substitutivos de saúde mental de diversos municípios, 

movimento de ocupação no Ministério da Saúde, além das manifestações 

internacionais de apoio37.  

                                                           
37 Registros de manifestos, cartas, audiências, atos, apoio internacional e movimento de ocupação 
estão disponíveis em: 
https://www.abrasco.org.br/site/2015/12/nota-publica-cgmadms/ 
http://www.crpsp.org/site/fique-de-olho-
interna.php?noticia=1138&titulo=Mo%E7%E3o%20de%20rep%FAdio%20ao%20retrocesso%20na%2
0pol%EDtica%20de%20sa%FAde%20mental%20no%20Brasil 
http://www.crpsp.org/ckfinder/userfiles/files/Solicitacao%20de%20Audiencia%20Final(1).pdf 
http://www.abrasme.org.br/informativo/view?ID_INFORMATIVO=209 
https://www.abrasco.org.br/site/2016/01/carta-de-entidades-nacionais-em-nome-de-centenas-de-
entidades-de-saude-mental-em-todo-o-pais-a-presidenta-da-republica/ 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-12/luta-antimanicomial-pede-saida-do-
coordenador-de-saude-mental-do 
http://brasileiros.com.br/2015/12/movimentos-sociais-e-psicologos-vao-passar-natal-e-ano-novo-em-
ocupacao-no-ministerio-da-saude/ 
http://oglobo.globo.com/brasil/manifestantes-fazem-passeata-na-esplanada-dos-ministerios-18472953 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1729638-entidades-protestam-contra-indicacao-de-ex-
diretor-de-manicomio-na-saude.shtml 

https://www.abrasco.org.br/site/2015/12/nota-publica-cgmadms/
http://www.crpsp.org/site/fique-de-olho-interna.php?noticia=1138&titulo=Mo%E7%E3o%20de%20rep%FAdio%20ao%20retrocesso%20na%20pol%EDtica%20de%20sa%FAde%20mental%20no%20Brasil
http://www.crpsp.org/site/fique-de-olho-interna.php?noticia=1138&titulo=Mo%E7%E3o%20de%20rep%FAdio%20ao%20retrocesso%20na%20pol%EDtica%20de%20sa%FAde%20mental%20no%20Brasil
http://www.crpsp.org/site/fique-de-olho-interna.php?noticia=1138&titulo=Mo%E7%E3o%20de%20rep%FAdio%20ao%20retrocesso%20na%20pol%EDtica%20de%20sa%FAde%20mental%20no%20Brasil
http://www.crpsp.org/ckfinder/userfiles/files/Solicitacao%20de%20Audiencia%20Final(1).pdf
http://www.abrasme.org.br/informativo/view?ID_INFORMATIVO=209
https://www.abrasco.org.br/site/2016/01/carta-de-entidades-nacionais-em-nome-de-centenas-de-entidades-de-saude-mental-em-todo-o-pais-a-presidenta-da-republica/
https://www.abrasco.org.br/site/2016/01/carta-de-entidades-nacionais-em-nome-de-centenas-de-entidades-de-saude-mental-em-todo-o-pais-a-presidenta-da-republica/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-12/luta-antimanicomial-pede-saida-do-coordenador-de-saude-mental-do
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-12/luta-antimanicomial-pede-saida-do-coordenador-de-saude-mental-do
http://brasileiros.com.br/2015/12/movimentos-sociais-e-psicologos-vao-passar-natal-e-ano-novo-em-ocupacao-no-ministerio-da-saude/
http://brasileiros.com.br/2015/12/movimentos-sociais-e-psicologos-vao-passar-natal-e-ano-novo-em-ocupacao-no-ministerio-da-saude/
http://oglobo.globo.com/brasil/manifestantes-fazem-passeata-na-esplanada-dos-ministerios-18472953
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1729638-entidades-protestam-contra-indicacao-de-ex-diretor-de-manicomio-na-saude.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1729638-entidades-protestam-contra-indicacao-de-ex-diretor-de-manicomio-na-saude.shtml


350 
 

A aglutinação e mobilização sem precedentes de coletivos, entidades, 

militantes, trabalhadores, usuários, familiares e simpatizantes da luta antimanicomial 

e da Reforma Psiquiátrica demonstram que a política construída ao longo desses 

anos, que a provocação cultural à sociedade promovida por diversas intervenções e 

que os cuidados ofertados pela rede substitutiva conquistaram uma ampla adesão 

da sociedade brasileira à utopia pelo fim dos manicômios.  

Pelas ruas de diferentes cidades do Brasil misturam-se usuários dos serviços 

de saúde mental, seus familiares, trabalhadores da rede, estudantes, artistas, 

militantes de outros movimentos sociais e simpatizantes do movimento da luta 

antimanicomial. A potência dessa presença plural nos espaços públicos está no fato 

de que ali não é mais possível reconhecer a distinção entre loucos e supostos 

normais. Destituídos do diagnóstico médico e legitimados pelo papel de cidadãos, os 

usuários dessa rede substitutiva, indiferenciados em meio ao conjunto de militantes, 

são privilegiados na luta coletiva pela possibilidade de experienciar outra forma de 

existência na relação com o corpo social.  

Ela representa a produção de uma nova sociabilidade: na construção coletiva 

dos cartazes, na ciranda, nas performances, na discussão dos rumos da política de 

saúde mental no país, o que efetivamente diferencia os usuários é que eles podem 

trazer a experiência viva de quem transitou por dois modelos opostos de cuidado e 

conclamar “não ao retrocesso”, “nenhum passo atrás”, “manicômio nunca mais”, 

evidenciando com a sua presença os efeitos do cuidado ofertado pela rede 

comunitária de serviços em seus destinos.  

Entre performances que queimam as camisas de força e canções que 

denunciam o manicômio como desumano, as faixas e cartazes carregam frases 

como: “Pela memória daqueles que viveram e morreram nos manicômios. Pelo 

direito à vida. Não esqueceremos jamais...”; “A nossa luta é por delicadeza”; 
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“Liberdade ainda que tam-tam”; “Liberdade é o melhor remédio”; “Reconhecer o 

outro”; “Qual a sua loucura?”; “Enquanto houver manicômio, você pode ser o 

próximo”; “Pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença”; “Quem 

está doente é o sistema social”; “Nós merecemos respeito”; “Somos todos iguais, 

não somos animais”. No seu conjunto, uma potente experiência, que traduz por meio 

de cores, arte e música as produções teóricas que buscamos ao longo desse 

trabalho para colocar em questão o conceito de doença mental.  

Nas análises que realizamos dos PTS, repete-se a condição para que a 

Reforma Psiquiátrica brasileira, por meio das intervenções de sua rede serviços, seja 

um projeto a serviço da transformação social: a ruptura radical com a abordagem da 

complexidade que envolve as experiências de sofrimento pela concepção de doença 

mental.  

Por essa razão, os movimentos de resistência contra o retrocesso na política 

de saúde mental que agora ocupam as ruas apontam, para nós, para uma potência 

em relação ao futuro da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. Intensificam a sua 

aproximação com os serviços da rede e provocam necessariamente 

problematizações e indagações acerca da experiência a qual ela está referida, 

indicando como direção para o cuidado outras formas de relação entre sociedade e 

loucura. Ampliam a condição dos usuários se apropriarem dos mecanismos que, 

produzidos social e historicamente, submeteram suas vidas às práticas tradicionais 

de intervenção psiquiátrica e, com isso, produziram em suas histórias e em seus 

corpos, o registro de doentes mentais. Desestabilizam as certezas da opinião 

pública, sensibilizam a comunidade e, então, o horizonte de outra realidade possível 

parece se aproximar de nós. 

Nesse trabalho, recorremos aos autores ligados à Reforma Psiquiátrica 

italiana para resgatar referenciais teóricos que oferecessem subsídios para o 

fortalecimento da radicalidade antimanicomial da Reforma Psiquiátrica brasileira. Em 

tal percurso, encontramos a explicitação de que a abordagem terapêutica construída 

na sociedade ocidental a partir da conceituação científica da doença mental para a 

apreensão da experiência da loucura encontra suas determinações no sistema 

socioeconômico, sendo o seu desvelamento uma necessidade permanente para as 

práticas de cuidado comprometidas com um projeto de transformação social.  

Os considerados doentes mentais são pessoas que, com força contratual 

comprometida perante as fontes produtoras desse sistema, encontraram, em 
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mecanismos classificatórios e práticas institucionais diversas, as formas construídas 

pela sociedade moderna para administrar a face perdedora do capital.  

Assim, as classificações dos comportamentos e das configurações de 

subjetividade que constituem o psiquismo dos indivíduos, traduzidas sob a forma de 

doenças mentais, compõem os mecanismos que permitem à sociedade eliminar 

suas contradições, para o que lançará mão de instituições e intervenções técnicas 

comprometidas com a supressão dos sintomas, a cura, a correção. 

 Diante do sujeito capturado pelo diagnóstico psiquiátrico temos, de algum 

modo, alguém que não se conformou aos limites estabelecidos pela forma de 

organização social própria da sociedade capitalista para a sua condição de 

liberdade. Essa condição de liberdade é tutelada e definida essencialmente pelo 

trabalho, o que quer dizer que existem correspondências entre as referências 

estabelecidas para a participação no sistema produtivo e as formas de pensar, sentir 

e agir que são definidoras dos limites entre saúde e doença. 

Encontramos esses mecanismos nos casos estudados. Neles, a exacerbação 

de características que sinalizam a falta de correspondência com determinadas 

conformações sociais e historicamente estabelecidas de pertencimento e 

participação, é definidora de práticas assistenciais e institucionais do campo da 

saúde mental que produzem ao longo do tempo a invalidação dos sujeitos. As 

internações, a medicalização excessiva, os itinerários restritos aos circuitos da 

saúde passam a constituírem-se como mecanismos que, ao final, são eles próprios 

produtores daquilo que se identifica como doença mental: os tremores, a limitação 

dos laços sociais, a impossibilidade de reconstituir-se como trabalhador; a busca 

incessante para desfazer os efeitos que as intervenções médicas produziram em 

seus corpos e em suas histórias de vida, confundindo-se com as vivências que lhes 

deram origem. 

Produzido esse processo, não importa mais a doença, mas as relações que a 

sociedade com ela estabeleceu e seus efeitos sobre as histórias, os corpos, os laços 

sociais dos indivíduos submetidos a essa operação, que é afinal com o que lidamos 

e o que devemos, portanto, transformar. Essa crítica permite-nos afirmar que a 

resposta necessária à questão da doença mental é social e que para ofertá-la desde 

essa perspectiva precisamos permanentemente desconstruir a identificação entre 

doença e todos os marcadores que, em uma sociedade desigual, sinalizam desvio, 

não pertencimento, impossibilidade de participação. Tais marcadores refletirão 
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sempre recortes de classe, na sua intersecção com recortes de gênero, raça e 

tantos outros, que naturalizados operam para a manutenção das desigualdades 

estruturais a esse sistema.  

 Portanto, a radicalidade Antimanicomial da Reforma Psiquiátrica requer o 

desvelamento das condições de produção da doença mental, que só podem ser 

apreendidas pelo recurso metodológico da historicidade. Os pontos de encontro 

entre a abordagem oferecida por alguns movimentos de Reforma Psiquiátrica, que 

permitiram esse questionamento aos saberes que definiram a doença mental, e os 

referenciais da Psicologia Sócio-Histórica foram se evidenciando ao longo desse 

trabalho.  

A constituição social e histórica do psiquismo nos impede de classificar 

configurações de subjetividade como doença mental. Reconhecida como processo, 

a produção das configurações subjetivas que constituem o plano psicológico do 

sujeito se dá por mediações, as quais contêm o percurso social e histórico pelo qual 

a loucura foi traduzida como doença mental.  

Assim, as experiências de sofrimento humano, como devem ser abordadas 

para nós as configurações subjetivas tomadas conceitualmente por outros campos 

do conhecimento como doença mental, expressam em sua singularidade conflitos e 

contradições da sociedade capitalista. Produzem-se a partir dos desdobramentos da 

desigualdade estrutural e revelam impactos das necessidades do sistema produtivo 

na formação da subjetividade dos indivíduos desse tempo histórico. Em alguns 

casos, as formas resultantes representam adesão ao sistema. Em outros 

representam ruptura ou desvio, requerendo que a sociedade produza diante deles, 

estratégias que respondam à continuidade dos processos de reprodução da vida 

social, a partir dos contornos que definem as relações de trabalho e produção. 

 A abordagem do sofrimento humano pelas práticas do campo da saúde 

mental representa, em última instância, o eixo central dessas estratégias. Por essa 

razão, as perspectivas que problematizam a noção de doença mental como 

dispositivo a serviço da reprodução das relações necessárias à continuidade do 

sistema produtivo proporão como respostas a essa questão, intervenções e práticas 

comprometidas com a transformação social. Reconhecerão essas intervenções 

como relativas a um processo social complexo e não mais como restritas ao campo 

da saúde.  
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Nesse ponto, novamente identificamos um encontro entre as proposições de 

movimentos de Reforma Psiquiátrica que permitiram a ruptura com a definição de 

doença mental e as contribuições da Psicologia Sócio-Histórica. Em ambas as 

perspectivas, está apontada como direção do cuidado a produção de práticas que 

possam provocar novas abordagens da sociedade na relação com a loucura, 

tensionando com isso as suas contradições.  

Isso quer dizer que, em ambas as perspectivas, pretende-se produzir outras 

condições de sociabilidade, para que, a partir da atividade do homem em sociedade, 

a qual define a sua condição humana, possam derivar novas configurações de 

significados e sentidos que não mais reproduzam como experiência de sofrimento as 

formas de opressão, humilhação e anulação próprias desse sistema.  

Nesse sentido, defendemos ao longo desse trabalho que os PTS ofertados 

pela rede de saúde mental, orientada pelas diretrizes da Reforma Psiquiátrica, 

deveriam estar comprometidos com a ampliação dos itinerários terapêuticos dos 

usuários e das formas de relação e encontro com a sua comunidade, apontando 

para intervenções e transformações no território.  

Essa é a reivindicação da luta antimanicomial e a radicalidade de seu 

horizonte ético-político na Reforma Psiquiátrica: uma política pública que deve ser 

capaz de provocar novas formas de produção da vida social, a partir do 

reconhecimento das desigualdades estruturantes dessa sociedade e do acolhimento 

à diversidade que dela resulta. Esse acolhimento supera o sentido da aceitação e 

compromete-se com a promoção da igualdade no acesso aos direitos e, em última 

instância, com a superação da desigualdade estrutural e com a possibilidade de um 

novo sistema de produção da vida social.  

Sabemos, no entanto, que não se enfrenta definitivamente as contradições do 

capital nos limites da operação de uma política pública de saúde mental ou de suas 

práticas de atenção. Identificando nessas contradições a origem do problema da 

doença mental, tal como está posto na sociedade moderna, a obra de Franco 

Basaglia não conduz à ingenuidade em relação ao caráter limitado da transformação 

social possível pelo escopo de intervenção do movimento de Reforma Psiquiátrica, 

apesar de sua radicalidade.  

O autor reconhecia na própria constituição da doença mental contradições 

que se impunham ao projeto de sua superação no escopo das mesmas condições 

sociais que a engendraram. Por isso, indaga: “Como, então, inserir a doença no 
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espaço da saúde, se afinal é a identificação da saúde como produtividade que 

constitui essencialmente a improdutividade como doença?” (BASAGLIA, 1977/2010, 

p. 243). Indaga ainda: “Como socializar o desvio e a marginalidade, enquanto sua 

característica constitutiva continua sendo a privação de bens e a de poder 

contratual?” (Idem, ibid.).  Ao colocar questões como essas, era inequívoco na 

explicitação de que a mudança necessária apontava para a sociedade e alertou para 

o fato de que essa mudança, em última instância, remetia à superação do sistema 

capitalista de produção, ao mesmo tempo em que indagava, inquieto, sobre a 

presença das estruturas manicomiais nos países socialistas. 

 

Não acredito que uma pessoa que está doente possa viver nessa 
sociedade, porque essa sociedade só mata. Temos claro que, hoje 
em dia, a nossa tarefa é a de mudar essa sociedade, porque 
queremos viver e queremos que o doente viva. Também não 
podemos ficar na ilusão de que, uma vez mudada a sociedade, nós 
poderemos viver melhor do que vivemos hoje. Aliás, eu penso que 
certamente viveremos melhor, mas haverá sempre uma contradição 
entre o que é nossa objetividade e o que é nossa subjetividade 
(BASAGLIA, 1979, p. 24). 

 

Sua saída diante disso era convocar a uma operação sem a qual estaríamos 

fadados a esperar por algo que jamais encontraríamos diante de nós. Nas palavras 

de Franco Rotelli (1989/1994, p. 166): “Então, eu creio que a única forma que nós 

temos para modificar essa sociedade é fazer tudo aquilo que nós conseguimos 

fazer, como se nós estivéssemos numa outra sociedade, como se tudo fosse 

possível”. Nesse sentido, entendemos que na sociedade brasileira a Reforma 

Psiquiátrica, na medida em que garantida a sua radicalidade antimanicomial, pode 

ser uma política pública potente ao processo histórico de transformação social.  

Potente na medida em que, diretamente implicada com a questão da 

subjetividade, pode ser estratégica aos processos de emancipação, reconhecidos 

seus limites dentro de uma sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, sua condição 

para as formas de consciência necessárias à transformação que almejamos, no 

sentido de uma sociedade em que todos possam igualitariamente partilhar dos 

produtos do trabalho humano. Para isso, as produções, práticas, intervenções do 

campo da Reforma Psiquiátrica necessitam problematizar seu ponto de partida: a 

definição da questão com a qual está implicada como doença mental e os processos 

sociais e históricos relacionados a essa definição.  
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Nessa tese, procuramos identificar a presença dessa problematização, que 

reconhecemos como a radicalidade antimanicomial da Reforma Psiquiátrica e, ao 

mesmo tempo, a condição para o seu compromisso com a transformação social, na 

rede de atenção à saúde mental da FÓ/Brasilândia, a partir dos PTS de usuários 

pertencentes a um de seus territórios. Analisamos esses PTS com ênfase na sua 

possibilidade de provocar transformações na vida comunitária, incidindo sobre o 

território e ampliando os itinerários terapêuticos dos sujeitos, com vistas à 

constituição de novas formas de relação social com a loucura e de outras respostas 

diante do sofrimento humano, que não aquelas que o intensificam pela reafirmação 

da doença mental.  

Como orientação metodológica, o materialismo histórico dialético nos levou a 

reconstituir, para além de elementos cruciais à compreensão da história da loucura 

na sociedade moderna, a trajetória da implantação da Reforma Psiquiátrica no país, 

as condições sob as quais se deram a constituição da rede de saúde mental no 

município de São Paulo, em especial na FÓ/Brasilândia, e as características do 

território que revelam os efeitos perversos da desigualdade na cidade de São Paulo. 

Reconhecíamos que nesse território as práticas de atenção em saúde mental 

representavam respostas, por meio da política de Reforma Psiquiátrica, às 

necessidades resultantes de condições de extrema vulnerabilidade, pobreza e 

violação de direitos. Sofriam ao mesmo tempo, elas mesmas, os efeitos da 

precariedade da presença do Estado no efetivo enfrentamento das desigualdades 

sociais, como desdobramento do capitalismo não apenas sobre as condições de 

pobreza da população, mas ao mesmo tempo sobre o financiamento e a gestão das 

políticas sociais de garantia de direitos.  

Ao longo dessa leitura, procuramos apreender os determinantes constitutivos 

do processo de construção de nosso objeto de análise, qual seja, os PTS 

desenvolvidos e sustentados por essa rede de saúde, buscando no processo 

histórico mediações necessárias para essa reflexão. 

Nesse sentido, precisamos reconhecer que a Reforma Psiquiátrica brasileira 

responde, no bojo de um sistema universal de direito e acesso à saúde, às 

necessidades de uma população submetida a importantes condições de pobreza e 

desigualdade. Para o seu enfrentamento, o país ainda carece de outras políticas de 

garantia de direitos que adentrem ao território, sendo que o SUS representa a 

presença mais forte e efetiva do Estado sob a forma de políticas públicas sociais.  
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Esse Sistema, no entanto, sofre os impactos das políticas neoliberais que 

respondem às necessidades de reprodução do capital em âmbito internacional, o 

que caracteriza também a sua precariedade. Os maiores impactos à Reforma 

Psiquiátrica podem ser observados pela insuficiência da rede, pelos efeitos dos 

mecanismos de financiamento e seus desdobramentos nas estratégias de cuidado e 

pelos modelos de gestão dos serviços e do trabalho em saúde, atravessados pelas 

concessões ao campo privado.  

Ao lado disso, a relação entre movimentos sociais e Estado nos últimos anos 

e a institucionalização das pautas relacionadas à democratização da sociedade 

brasileira pelas políticas estatais, como é o caso da Reforma Psiquiátrica, ao mesmo 

tempo em que permitiram a ampliação e o fortalecimento das políticas públicas, 

fragilizaram-nas em seu sentido mais interessante. Esse sentido passa pela 

intensificação de mecanismos de participação social na formulação, implantação e 

avaliação de tais políticas. Os processos de municipalização, que expressavam, pela 

aproximação ao território, o compromisso com essa perspectiva, foram pouco 

efetivos nessa direção. A democracia conquistada pela sociedade brasileira avançou 

do ponto de vista da institucionalização estatal de mecanismos de participação, 

como conselhos gestores, conselhos de controle social e conferências, apontando 

agora para uma agenda de reforma política que sinaliza, dentre outros aspectos, a 

necessidade de intensificação das formas de participação popular como 

fortalecimento e avanço necessários à democracia. 

Nesse cenário, a intensificação de qualificação de uma Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial no âmbito do SUS, que desnaturalizando a doença mental 

reconheça na experiência de sofrimento psíquico os impactos de mecanismos 

necessários à perpetuação das desigualdades em uma sociedade de classes, 

precisa adentrar aos territórios, produzindo respostas sociais à questão pela qual é 

provocada. Nesse sentido, desmontada uma rede hospitalar significativa e 

construída uma rede também significativa de serviços especializados para cuidado 

intensivo aos quadros graves de saúde mental, a Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial necessita fortalecer suas intervenções no território, nas 

comunidades, a partir das relações concretas dos sujeitos e em resposta às suas 

necessidades sociais. Ainda há hospitais a combater e ainda há serviços 

especializados a construir e qualificar. Contudo, defendemos que na atenção focada 

no território reside a potência necessária para estes avanços, assim como para o 
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alimento das críticas que, oriundas dos movimentos contrários à Reforma 

Psiquiátrica, ainda precisamos combater.  

Reconhecer recursos comunitários, articular redes com outras políticas 

públicas, identificar as necessidades e urgências da população atendida a partir de 

suas condições concretas de existência representam urgências para um salto de 

qualidade dessa política pública, em termos de sua intervenção a serviço da 

transformação social. Por isso, esse salto requer o aprimoramento do debate sobre 

o caráter intersetorial da Reforma Psiquiátrica. É pelo território que podemos 

desvelar o verdadeiro sentido que a orienta e combater as ameaças de retrocesso 

ao empreendimento antimanicomial, identificando-as no seio das tensões entre os 

interesses pela reprodução do capital e a promoção de uma sociedade justa e 

igualitária. Para isso, o papel da Atenção Básica em saúde é essencial. 

Ao longo de nossa pesquisa, a análise dos PTS evidenciou a necessidade de 

aproximação ao território para o reconhecimento das necessidades dos usuários e a 

ruptura com a abordagem da doença mental, promovendo intervenções orientadas 

ao cotidiano do sujeito, à sua relação com a comunidade, à ampliação de seus 

itinerários terapêuticos. Evidenciou que, nessa rede, tal aproximação depende da 

apropriação do cuidado em saúde mental pela Atenção Básica e de seu 

protagonismo na coordenação das ações em saúde longitudinalmente. Evidenciou, 

ao mesmo tempo, que é preciso investimentos em torno da qualificação dessa 

intervenção pelas equipes da Atenção Básica. 

Na rede em que atuamos e nos inscrevemos nessa investigação, é possível 

identificar que os trabalhadores da Atenção Básica reconhecem hoje seu papel no 

cuidado em saúde mental. Nesse cuidado, são sensíveis à singularidade dos casos 

e, provocados pelas condições de vida do território, cuja intensidade adentra os 

serviços, mobiliza seu cotidiano e constitui suas histórias de vida, esses 

trabalhadores carregam a potência de sustentar vínculos, escuta e acolhimento a 

partir de um olhar que ultrapassa o reconhecimento da doença e se volta à vida 

concreta dos usuários, suas famílias e comunidades.  

Contudo, carecem de recursos e condições para romper radicalmente com a 

concepção de doença mental. As dificuldades de sustentar espaços que favoreçam 

a superação da dicotomia entre pensamento e ação, reflexão e intervenção, 

representam o desafio central nesse processo. Como trabalhadores submetidos aos 
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desdobramentos das relações capitalistas de trabalho e produção, incide também 

sobre eles a necessidade de condições que favoreçam processos de emancipação.  

Nesse sentido, identificamos na reprodução da redução da experiência de 

sofrimento à doença mental e das práticas dela decorrentes, sobretudo sob a forma 

de priorização e intensificação da medicalização, a expressão de um trabalho 

estranhado do profissional da saúde. Como práxis social, sua atuação precisa 

avançar na direção da possibilidade de uma leitura crítica sobre os determinantes 

relacionados a essa abordagem, problematizando suas próprias concepções e 

revisitando seus processos de formação. 

Para essa reflexão, dispositivos como as reuniões e o trabalho em equipe, 

assim como a estratégia de apoio matricial, parecem fundamentais. São espaços 

que podem promover a indagação sobre a prática, a contraposição de perspectivas 

e, em especial no encontro dos trabalhadores e serviços especializados com os 

trabalhadores da Atenção Básica, intensificar o debate sobre novas perspectivas de 

leitura e cuidado em saúde mental. A revisão da formação em saúde e a relação 

com movimentos e processos socioculturais que possam, pela perspectiva 

antimanicomial, provocar a ruptura com a abordagem da doença mental representa 

uma urgência para os serviços da rede de atenção psicossocial.  

No que diz respeito à Atenção Básica, essa necessidade é especialmente 

relevante. Os trabalhadores da Atenção Básica estão cotidianamente menos 

envolvidos com as especificidades relativas aos conhecimentos do campo da saúde 

mental, assim como com o debate do campo antimanicomial. Diante da pluralidade e 

da diversidade de demandas atendidas, são menos instigados pela intensidade do 

encontro com a loucura, ou dispõem de menos espaços em que possam elaborar 

seus desdobramentos, o que é essencial para a revisão e a transformação de 

concepções.  

Nesse sentido, entendemos que o apoio matricial pode significar essa 

possibilidade de aproximação crítica com o campo da saúde mental, para que os 

trabalhadores mantenham viva a sua capacidade de reflexão, problematização e 

crítica, instigando a revisão dos modelos tradicionais de abordagem e cuidado em 

relação ao sofrimento humano. Para isso, o encontro com os trabalhadores da 

Atenção Básica é também essencial aos trabalhadores especializados. A 

possibilidade de aproximação ao território e às condições de vida da população 

favorece o reconhecimento das reais necessidades dos usuários e oferece as 
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condições para que os PTS provoquem movimentos, deslocando o seu eixo das 

ofertas de atividades dos serviços para a relação com a comunidade.  

 Apesar dessa prerrogativa, identificamos que a sustentação dos espaços de 

equipe e apoio matricial tem encontrado especiais dificuldades nessa rede. Elas, em 

geral, dizem respeito a condições de trabalho e modelos de gestão que produzem 

muitos entraves para que os trabalhadores possam participar e se dedicar a tais 

estratégias. Excesso de demandas, necessidade de cumprimento de metas, alta 

rotatividade dos trabalhadores nos serviços em função dos mecanismos de 

contratação, tarefas burocráticas que respondem aos modelos de avaliação e 

acompanhamento dos serviços e da rede, mecanismos de financiamento que não 

privilegiam a qualificação do cuidado em saúde mental pela Atenção Básica. Em 

função desse conjunto, os trabalhadores estão, no cotidiano, tensionados entre dois 

modelos de cuidado. Um modulado pelos mecanismos de contratação, 

financiamento, avaliação das políticas públicas de saúde; outro impulsionado pela 

concepção que orienta as diretrizes do cuidado pelo SUS, pela Atenção Básica e 

pela Reforma Psiquiátrica. 

Diante desse quadro, algumas diretrizes nos parecem fundamentais. 

Inicialmente a necessidade de intensificarmos no campo da Reforma Psiquiátrica e 

do próprio movimento social os debates em torno das necessidades para a 

qualificação do cuidado em saúde mental pela Atenção Básica.  

Ao mesmo tempo, do ponto de vista da gestão, parece urgente a avaliação 

mais sistemática e qualificada das estratégias desenvolvidas para esse cuidado. 

Essa avaliação é necessária para que se possa avançar na formulação e 

implantação de ações como: a qualificação de programas orientados para o cuidado 

em saúde mental na Atenção Básica; a revisão dos modelos de financiamento, 

favorecendo as estratégias de apoio matricial em saúde mental; o investimento em 

projetos de formação permanente aos trabalhadores da Atenção Básica; a 

pactuação de mecanismos para maior fixação e permanência dos trabalhadores na 

rede; a sustentação de programas orientados para a qualificação da formação para 

o SUS com ênfase na Atenção Básica; a ampliação de cobertura da ESF, essencial 

para a continuidade e integralidade do cuidado em saúde mental e para a 

articulação de redes intersetoriais como resposta às necessidades dos usuários; a 

revisão dos modelos de gestão do trabalho em saúde, de forma a favorecer o 
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cuidado integral, o espaço do trabalho em equipe, a presença e envolvimento dos 

trabalhadores da rede com o território. 

É preciso destacar ainda o necessário compromisso das gestões com a 

completa supressão dos hospitais psiquiátricos na rede pública de saúde. As 

trajetórias de vida das quais nos aproximamos por meio da pesquisa evidenciam 

seus perversos efeitos não apenas do ponto de vista da história singular de cada 

usuário, mas da manutenção na rede e na comunidade de uma perspectiva que 

permanece centrada na doença e não desloca para a sociedade as suas 

contradições reveladas na experiência de sofrimento psíquico.  

Dessa forma, a gestão deve sustentar que o fechamento dos leitos públicos 

em hospitais psiquiátricos seja acompanhado pela impossibilidade de novas 

internações nessas instituições. Para isso, é essencial o compromisso com a 

ampliação dos serviços de atenção 24 horas na rede substitutiva, como os CAPS III, 

e investimentos para a atenção em Hospitais Gerais nos municípios com menos de 

200 mil habitantes, na medida em que também as equipes dessas instituições têm 

muito a revisitar em relação aos modelos de cuidado em saúde mental e atenção à 

crise. 

Destacamos ainda a necessidade de ampliar, no campo da produção do 

conhecimento, da formação, do trabalho das equipes e da gestão dos serviços, o 

debate sobre o tema da medicalização, a partir das contribuições oriundas das 

iniciativas em torno da gestão autônoma da medicação já realizadas no país. Na 

sobreposição das práticas antagônicas que, como expressão das contradições não 

superadas em nossa sociedade, convivem na rede comunitária de atenção em 

saúde mental, a centralidade da medicação como resposta às necessidades da 

população é ainda uma realidade contundente. Seus efeitos na trajetória dos 

usuários e nas práticas dos serviços são perversos e se refletem na reprodução da 

doença mental como abordagem à complexidade dos processos que envolvem a 

experiência de sofrimento psíquico. 

Por fim, em um trabalho que se desdobra de uma rica e profunda experiência 

de qualificação da formação profissional acadêmica para o campo da saúde pública, 

gostaríamos de destacar a necessidade da Universidade revisitar perspectivas 

epistemológicas, teóricas e modelos de formação que de forma contundente 

caminham na contramão da Reforma Psiquiátrica brasileira. Na rede de atenção em 

saúde mental convivem modelos antagônicos de cuidado, não estando superada a 
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perspectiva centrada na doença e na medicalização dos sintomas. Contudo, graças 

a sua potência na sustentação do modelo comunitário de cuidado, que 

contraditoriamente mantém a utopia antimanicomial viva no cotidiano dos serviços 

em que se concretiza a política de saúde mental no Brasil, o campo acadêmico pode 

se movimentar. Nele, os velhos modelos permanecem longe de ser superados. Uma 

produção de conhecimento que se circunscreve aos contornos e exigências desse 

campo não poderia deixar de ressaltar a necessidade da Universidade e da 

formação profissional em saúde se aproximar do SUS e da Reforma Psiquiátrica 

empreendida no cotidiano de sua rede, para com ela ser provocada a colocar a 

doença entre parênteses, o que representa um trabalho por fazer no universo 

acadêmico. A experiência do Pró-PET-Saúde nos movimentou nessa direção. 

Intensificou o debate da Reforma Psiquiátrica na Universidade e instigou a sua 

aproximação com o movimento antimanicomial, por onde, na parceria com os 

serviços do território da FÓ/Brasilândia, favorecemos nossas mútuas 

transformações.  

 Quando esteve no Brasil, em 1979, momento em que trabalhadores se 

alimentavam de uma produção capaz de sustentar a revisão de teorias, modelos 

assistenciais e marcos jurídico-institucionais a partir da utopia antimanicomial, 

Franco Basaglia afirmou: 

 

Eu acredito no triunfo do socialismo, mas não sei quando ele virá. 
Creio que hoje o bom marxista coloca o problema da prática marxista, 
que toma como prioridade a subjetividade na luta do dia-a-dia, em 
meio às contradições do capital. Eu acho que hoje poderia ser essa a 
tarefa. Por exemplo, se todos os profissionais aqui presentes 
começassem a fazer um trabalho de transformação institucional, 
independentemente do seu poder institucional, já seria um grande 
passo para a conquista do socialismo. Por outro lado, se muitos de 
nós, amanhã, depois desta reunião, retomarmos nosso trabalho como 
se nada houvesse acontecido, aí eu acredito que o capitalismo 
sempre vencerá (BASAGLIA, 1979, p. 25). 

  

Formamos, nesse momento histórico, a terceira geração de trabalhadores da 

saúde comprometidos com essa transformação. E entre acertos e desacertos, diante 

da insistente presença de velhos modelos, resiste a utopia de trabalhadores que 

cotidianamente fazem de seu espaço de atuação um experimento de transformação 

social. Hoje, ela é alimentada pela presença dos usuários que, exercendo a sua 

cidadania, nos limites da emancipação possível aos contornos da sociedade 

capitalista, são para nós a referência, a força e a parceria necessárias para 
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tecermos uma transformação em busca da plena emancipação humana. Que 

sigamos qualificando como práticas de formação, como referências para o cuidado 

na rede de saúde mental e como produção de um conhecimento crítico a utopia de 

uma sociedade sem manicômios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



364 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABOU YD, Miriam. Por uma clínica antimanicomial: a ousadia de um projeto. In: 
LOBOSQUE, A. M. (org.) Caderno Saúde Mental. A Reforma Psiquiátrica que 
queremos por uma clínica antimanicomial. Belo Horizonte: ESP-MG, 2007. 

AGUIAR, Wanda Maria Junqueira. A pesquisa em Psicologia Sócio-Histórica: 
contribuições para o debate metodológico. In: BOCK, A. M. B.; GONÇALVES, M. G. 
M; FURTADO, O. (orgs.). Psicologia Sócio-Histórica: uma perspectiva crítica em 
Psicologia. São Paulo: Cortez, 2001. 

ALMEIDA, Isabella Silva de. Apoio matricial dos centros de atenção psicossocial 
à atenção básica: investigando a experiência no SUS São Paulo. Campinas, SP. 
2015. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de 
Ciências Médicas. 

ALVES, Giovanni. Marxismo, a alienação e o tempo histórico da barbárie social do 
capital. Revista Katálysis, v.16, n.1, pp. 57-62, 2013.  

AMARANTE, Paulo (coord.). Saúde mental, políticas e instituições: programa de 
educação à distância. Vol. 2: A constituição do paradigma psiquiátrico e as reformas. 
Rio de Janeiro: FIOTEC/FIOCRUZ, EAD/FIOCRUZ, 2003. 

AMARANTE, Paulo. A (clínica) e a Reforma Psiquiátrica. In: AMARANTE, P. (org.). 
Archivos de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: NAU Editora, 
2003a, pp. 45-66. 

AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995. 

AMARANTE, Paulo; BELLONI, Fabio. Ampliando o direito e produzindo cidadania. 
In: PINHO, K. L. R.; PINHO, L. P.; LUSSI, I. A. O.; MACHADO, M. L. T. (orgs.). 
Relatos de experiências em Inclusão Social pelo Trabalho na Saúde. São 
Carlos: Compacta Gráfica e Editora, 2014. 

ANDRADE, Joana El-Jaick. O feminismo marxista e a demanda pela socialização do 
trabalho doméstico e do cuidado com as crianças. Rev. Bras. Ciênc. Polít.,  
Brasília,  n. 18, pp. 265-300, dez.  2015. 

ANTUNES, Mitsuko Aparecida Makino. (1998). A psicologia no Brasil: leitura 
histórica sobre sua constituição. São Paulo: Unimarco, Editora Educ, 2001. 

ARAUJO, Clara; VEIGA, Alinne. Domesticidade, trabalho e satisfação pessoal:horas 
no trabalho doméstico e bem-estar no Estado do Rio de Janeiro. Rev. Bras. Ciênc. 
Polít.,  Brasília ,  n. 18, pp. 179-209, dez.  2015. 

ARBEX, Daniela. Holocausto Brasileiro: vida, genocídio e 60 mil mortes no maior 
hospício do Brasil. São Paulo: Geração Editorial, 2013. 

BALLARIN, Maria Luisa Gazabim Simões; BLANES, Lara de Sousa; FERIGATO, 
Sabrina Helena. Apoio matricial: um estudo sobre a perspectiva de profissionais da 
saúde mental. Revista Interface, Botucatu, v. 16, n. 42, pp. 767-778, set. 2012. 

BARIÇÃO, Sandra Maria Fischetti. O centro de atenção psicossocial: desafios no 
percurso institucional. In: Caderno de Textos de Apoio da III Conferência 
Nacional de Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde/ Conselho Nacional de 
Saúde, 2001, pp. 131-139. 



365 
 

BARROS, Denise Dias. Jardins de Abel: desconstrução do manicômio de Trieste. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/ Lemos Editorial, 1994. 

BARROS, Sônia et al. Censo psicossocial dos moradores em hospitais psiquiátricos 
do estado de São Paulo: um olhar sob a perspectiva racial. Saúde soc.,  São Paulo,  
v. 23, n. 4, pp. 1235-1247, dez.  2014 .  

BARROS, Sônia; BICHAFF, Regina. (Orgs.). Desafios para a 
desinstitucionalização: censo psicossocial dos moradores de hospitais 
psiquiátricos do Estado de São Paulo. São Paulo: Fundap: Secretaria de Estado da 
Saúde do Estado de São Paulo, 2008. 

BASAGLIA, Franca Ongaro. (1996). Saúde/Doença. In: AMARANTE, P.; CRUZ, L. B. 
(orgs.). Saúde mental, formação e crítica.  Rio de Janeiro: Laps, 2008.  

BASAGLIA, Franco. (1964).  A destruição do hospital psiquiátrico como lugar de 
institucionalização: mortificação e liberdade do “espaço fechado”.  
In: AMARANTE, P. (org.). Escritos selecionados em saúde mental e reforma 
psiquiátrica. Tradução: Joana Angélica d’Ávila Mendes. Rio de Janeiro: Garamond, 
2010. 

BASAGLIA, Franco. (1967). Apresentação a Che cos’è la psichiatria? In: 
AMARANTE, P. (org.). Escritos selecionados em saúde mental e reforma 
psiquiátrica. Tradução: Joana Angélica d’Ávila Mendes. Rio de Janeiro: Garamond, 
2010. 

BASAGLIA, Franco. (1968). A instituição negada: relato de um hospital 
psiquiátrico. Rio de Janeiro: Graal, 1985.  

BASAGLIA, Franco. (1970). A doença e seu duplo: propostas críticas sobre o 
problema do desvio. In: AMARANTE, P. (org.). Escritos selecionados em saúde 
mental e reforma psiquiátrica. Tradução: Joana Angélica d’Ávila Mendes. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2010. 

BASAGLIA, Franco. (1971). A maioria desviante. In: AMARANTE, P. (org.). Escritos 
selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica. Tradução: Joana Angélica 
d’Ávila Mendes. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 

BASAGLIA, Franco. (1974). A utopia da realidade. In: AMARANTE, P. (org.). 
Escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica. Tradução: Joana 
Angélica d’Ávila Mendes. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 

BASAGLIA, Franco. (1977). O circuito do controle: do manicômio à descentralização 
psiquiátrica. In: AMARANTE, P. (org.). Escritos selecionados em saúde mental e 
reforma psiquiátrica. Tradução: Joana Angélica d’Ávila Mendes. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2010. 

BASAGLIA, Franco. (1979a). Loucura/Delírio. In: AMARANTE, P. (org.). Escritos 
selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica. Tradução: Joana Angélica 
d’Ávila Mendes. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 

BASAGLIA, Franco. (1979b). Prefácio a ii giardino dei gelsi. In: AMARANTE, P. 
(org.). Escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica. Tradução: 
Joana Angélica d’Ávila Mendes. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 

BASAGLIA, Franco. Psiquiatria alternativa: contra o pessimismo da razão, o 
otimismo da prática. Tradução: Sonia Soianesi; Maria Celeste Marcondes. São 
Paulo: Ed. Brasil Debates, 1979. 



366 
 

BEI, Alice Wilmers. O dispositivo apoio matricial em saúde mental no núcleo de 
apoio à saúde da família: uma clínica da transicionalidade? São Paulo. 2012. 
Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social.  

BERLINGUER, Giovanni. (1969). Psiquiatria e Poder. Tradução: Otho Faria. Belo 
Horizonte: Interlivros, 1976.  

BEZERRA JR., Benilton. Um apelo à clínica: nem o respaldo da norma, nem o 
extravio na dor. In: LOBOSQUE, A. M. (org.). Caderno Saúde Mental. A Reforma 
Psiquiátrica que queremos por uma clínica antimanicomial. Belo Horizonte: ESP-MG, 
2007. 

BEZERRA, Edilane e DIMENSTEIN, Magda. Os CAPS e o trabalho em 
rede: tecendo o apoio matricial na atenção básica. Revista Psicologia: Ciência e 
Profissão, vol. 28, n. 3, pp. 632-645, 2008. 

BONELLI, Regis; RAMOS, Lauro. Distribuição de renda no Brasil: avaliação das 
tendências de longo prazo e mudanças na desigualdade desde meados dos anos 
70. Revista de Economia Política. vol. 13, n. 2 (50), abril-junho/1993. 

BONFIM, Iris Guilherme et al. Apoio matricial em saúde mental na atenção primária 
à saúde: uma análise da produção científica e documental. Revista Interface, 
Botucatu, vol.17, n. 45, pp.287-300, jun. 2013. 

BRAGA, Ruy. Movimentos Sociais na Era Lula. Revista Cult, São Paulo, n. 148, 
2010. (Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/07/ movimentos-
sociais/. Acesso em 11 de outubro de 2015). 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório final da 14ª 
Conferência Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Mental em Dados (Informativo eletrônico). 
Ano 10, n. 12. Brasília: outubro de 2015 (acesso em 18/11/2015). 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. Coordenação 
Geral de Saúde Mental. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no 
Brasil. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços 
de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, 2005. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Saúde Mental. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Cadernos de Atenção Básica. N. 34, 176 p. Brasília, 2013.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde Brasileira. 
ABC do SUS: doutrinas e princípios. DF, 1990. 

BRASIL. Relatório Final I Conferência Nacional de Saúde Mental (1987). Brasília: 
Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1988. 

BRASIL. Sistema Único de Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão 
Organizadora da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial. Relatório 
Final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial (27 de junho a 
01 de julho de 2010). Brasília: Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, 
2010, 210 p. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/07/%20movimentos-sociais/
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/07/%20movimentos-sociais/


367 
 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa e DOMITTI, Ana Carla. Apoio matricial e 
equipe de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em 
saúde. Caderno Saúde Pública, vol. 23, n. 2, pp. 399-407, 2007.  

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. O SUS entre a tradição dos Sistemas 
Nacionais e o modo liberal-privado para organizar o cuidado à saúde. Ciência & 
Saúde Coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 12, supl., pp. 1865-1874, nov.  2007. 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Equipes de referência e apoio especializado 
matricial: um ensaio sobre a reorganização do trabalho em saúde. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 4, n. 2, pp. 393-403, 1999. 

CAPISTRANO FILHO, David. O programa de saúde da família em São 
Paulo. Estudos Avançados. v. 13, n. 35, pp. 89-100, 1999.  

CASTEL, Robert. A ordem psiquiátrica: a idade de ouro do alienismo. Rio de 
Janeiro: Graal, 1978. 

CAYRES, Alina Zoqui de Freitas et al (orgs.). Caminhos para a 
desinstitucionalização no Estado de São Paulo: censo psicossocial 2014. São 
Paulo: FUNDAP/Secretaria da Saúde, 2015. 

CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. Escolhas para inovarmos na produção do cuidado, 
das práticas e do conhecimento: como não fazermos “mais do mesmo”. Saúde e 
Sociedade, n. 21, pp. 280-289, 2012.  

CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. O "trabalhador moral" na saúde: reflexões sobre 
um conceito. Revista Interface, Botucatu, vol.11, n. 22, pp. 345-351, 2007. 

CHIAVERINI, Dulce Helena et al (orgs.). Guia prático de matriciamento em saúde 
mental. Brasília, DF: Ministério da Saúde: Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde 
Coletiva, 2011. 236 p. 

CONCEICAO, Mírian Ribeiro et al. Interferências criativas na relação ensino-serviço: 
itinerários de um Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
Saúde). Revista Interface, Botucatu, vol.19, supl. 1, pp. 845-855, 2015. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. IV Conferência Nacional de Saúde 
Mental – Intersetorial. Por uma IV Conferência Antimanicomial: contribuições dos 
usuários. Brasília: CFP, 2010. 46 p. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências Técnicas para Atuação de 
Psicólogas(os) no CAPS. Brasília: CFP, 2013. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Relatório da 4ª Inspeção Nacional de 
Direitos Humanos: locais de internação para usuários de drogas. Brasília: CFP, 
2011. 

COOPER, David. (1967). Psiquiatria y antipsiquiatria. Buenos Aires: Ed. Paidos, 
1971. 

COOPER, David. (1978). A linguagem da loucura. Tradução: W. Ramos. Lisboa: 
Presença; São Paulo: Martins Fontes, 1983.  

CUNHA, Gustavo Tenório;  CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Apoio Matricial e 
Atenção Primária em Saúde. Saúde e Sociedade, v. 20, n. 4, pp. 961-970, 2011.  

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CAMPOS,+GASTAO+WAGNER+DE+SOUSA


368 
 

CUNHA, Gustavo Tenório; CAMPOS, Gastão Wagner de Souza. Método paidéia 
para cogestão de coletivos organizados para o trabalho. Org & Demo, n. 11(1), pp. 
31-46,  2010. 

CUNHA, Maria Clementina Pereira. (1986). O espelho do mundo – Juquery, a 
história de um asilo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

DIMENSTEIN, Magda et al. O apoio matricial em Unidades de Saúde da 
Família: experimentando inovações em saúde mental. Saúde e Sociedade, v.18, 
n.1, pp. 63-74, mar. 2009. 

DINIZ, Debora. A custódia e o tratamento psiquiátrico no Brasil: Censo 2011. 
Brasília: Letras Livres: Editora Universidade de Brasília, 2013. 

DRUCK, Maria da Graça.  Os Sindicatos, os Movimentos Sociais e o Governo Lula: 
Cooptação e Resistência. Observatório Social de América Latina, v. 19, pp. 335-
340, 2006. 

ELIAS, Paulo Eduardo et al. Atenção Básica em Saúde: comparação entre PSF e 
UBS por estrato de exclusão social no município de São Paulo. Ciência e saúde 
coletiva, v. 11, n. 3, pp. 633-641, 2006. 

EMERICH, Bruno Ferrari; ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa; PASSOS, 
Eduardo. Direitos na loucura: o que dizem usuários e gestores dos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS). Revista Interface, Botucatu, vol.18, n. 51, pp. 685-
696, set. 2014. 

ENGEL, Magali Gouveia. As fronteiras da ‘anormalidade’: psiquiatria e controle 
social. Hist. cienc. Saúde - Manguinhos,  Rio de Janeiro ,  v. 5, n. 3, pp. 547-
563, fev.  1999. 

FARIA, Rivaldo Mauro de & BORTOLOZZI, Arlêude. Espaço, território e saúde: 
contribuições de Milton Santos para o tema da geografia da saúde no Brasil. Ra’e 
Ga: O Espaço Geográfico em Análise, n. 17, pp. 31-41, 2009.  

FARIAS, Walter; SONIM, Daniel Navarro. O capa-branca: de funcionário a paciente 
de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. São Paulo: Terceiro Nome, 
2014. 

FERREIRA, Jaqueline; ESPIRITO SANTO, Wanda. Os percursos da 
cura: abordagem antropológica sobre os itinerários terapêuticos dos moradores do 
complexo de favelas de Manguinhos, Rio de Janeiro. Physis, v. 22, n.1, pp. 179-
198, 2012. 

FIGUEIREDO, Mariana Dorsa; ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa. Saúde Mental 
na atenção básica à saúde de Campinas, SP: uma rede ou um emaranhado? 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 14(1), pp. 129-138, 2009. 

FIRMINO, Hiram. (1979) Nos porões da loucura. Belo Horizonte: Edições 
Ecológico, 2014. 

FOUCAULT, Michel. (1954). Doença Mental e Psicologia. Tradução: Lilian Rose 
Shalders. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1988.  

FOUCAULT, Michel. (1961). História da Loucura na Idade Clássica. Tradução: 
José Teixeira Coelho. São Paulo: Perspectiva, 2014.  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/debatesdruck.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/debatesdruck.pdf


369 
 

FURTADO, Odair. Psicologia e Relações de Trabalho: em busca de uma leitura 
crítica e de uma atuação compromissada. In: Bock, A.M.B. (org.). A Perspectiva 
Sócio-Histórica na Formação em Psicologia. Petrópolis/RJ: Vozes, 2003. 

FURTADO, Odair; SVARTMAN, Bernardo Parodi. Trabalho e Alienação. In: BOCK, 
A. M. B.; GONÇALVES, M. G. M. (orgs.). A dimensão subjetiva da realidade: uma 
leitura sócio-histórica. São Paulo: Cortez, 2009. 

GALLIO, Giovanna; CONSTANTINO, Maurizio. François Tosquelles - A Escola da 
Liberdade. SaúdeLoucura, São Paulo, n. 4, pp. 85-128, 1993. 

GAMA, Carlos Alberto Pegolo da; ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa; FERRER, 
Ana Luiza. Saúde mental e vulnerabilidade social: a direção do tratamento. Rev. 
latinoam. psicopatol. fundam.,  São Paulo,  v. 17, n. 1, pp. 69-84, mar.  2014. 

GERHARDT, Tatiana Engel. Itinerários terapêuticos em situações de 
pobreza: diversidade e pluralidade. Cadernos Saúde Pública. v. 22, n. 11, pp. 
2449-2463, 2006.  

GOLDBERG, Jairo Idel. Clínica da Psicose: um projeto na rede pública. Rio de 
Janeiro: Te Corá Editora / Instituto Franco Basaglia, 1994.  

GOLDBERG, Jairo Idel. Cotidiano e Instituição: revendo o tratamento de pessoas 
com transtorno mental em instituições públicas. São Paulo. 1998. Tese (Doutorado) 
– Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina. 

GONÇALVES, Maria da Graça Marchina. Psicologia, subjetividade e políticas 
públicas. São Paulo: Cortez, 2010. 

GONÇALVES, Maria da Graça Marchina. A Psicologia como ciência do sujeito e da 
subjetividade: a historicidade como noção básica. In: BOCK, A. M. B.; GONÇALVES, 
M. G. M.; FURTADO, Odair (Orgs.). Psicologia Sócio-Histórica: uma perspectiva 
crítica em Psicologia. São Paulo: Cortez, 2001. 

GONÇALVES, Maria da Graça Marchina; BOCK, Ana Mercês Bahia. A dimensão 
subjetiva dos fenômenos sociais. In: BOCK, A. M. B.; GONÇALVES, M. G. M. 
(orgs.). A dimensão subjetiva da realidade. São Paulo: Cortez, 2009. 

GONZÁLEZ REY, Fernando. Subjetividade e saúde: Superando a clínica da 
patologia. São Paulo: Cortez, 2011. 

GUATTARI, Félix. Caosmose, um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 
34, 1992. 

HIRDES, Alice. A perspectiva dos profissionais da Atenção Primária à Saúde sobre 
o apoio matricial em saúde mental. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 2, pp. 371-
382, fev. 2015.  

HIRDES, Alice;  SILVA, Maira Kelly da Rosa. Apoio matricial: um caminho para a 
integração saúde mental e atenção primária. Saúde debate, v. 38, n. 102, pp. 582-
592, 2014.  

JORGE, Maria Salete Bessa; ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa; PINTO, Antonio 
Germane Alves; VASCONCELOS, Mardênia Gomes Ferreira. Experiências com a 
gestão autônoma da medicação: narrativa de usuários de saúde mental no encontro 
dos grupos focais em centros de atenção psicossocial. Physis, v. 22, n. 4, pp. 1543-
1561, 2012. 



370 
 

KAHHALE, Edna Maria Severino Peters; ROSA, Elisa Zaneratto. A construção de 
um saber crítico em Psicologia. In: BOCK, A. M. B.; GONÇALVES, M. G. M. (orgs.). 
A dimensão subjetiva da realidade. São Paulo: Cortez, 2009. 

KINOSHITA, Roberto Tykanori. Reforma Psiquiátrica, Economia Solidária e 
Cooperativismo Social. In: PINHO, K. L. R.; PINHO, L. P.; LUSSI, I. A. O.; 
MACHADO, M. L. T. (orgs.). Relatos de experiências em Inclusão Social pelo 
Trabalho na Saúde. São Carlos: Compacta Gráfica e Editora, 2014. 

LANCETTI, Antonio. Quem manda na loucura? Teoria e Debate, revista trimestral 
do Partido dos Trabalhadores, n. 8, pp. 60-63, 1989. 

LANCETTI, Antonio. Saúde mental e saúde da família. SaúdeLoucura. n. 7, 2ª. ed. 
São Paulo: Hucitec, 2001.  

LANCMAN, Selma et al. Repercussões da violência na saúde mental de 
trabalhadores do Programa Saúde da Família. Rev. Saúde Pública,  São Paulo,  v. 
43, n. 4, pp. 682-688, ago.  2009. 

LENIN, Vladimir. (1917). O Estado e a Revolução. Tradução: Aristides Lobo. São 
Paulo: Expressão Popular, 2007.  

LEONTIEV, Alexei Nikolaevich. (1973). Actividad, conciencia y personalidad. 
Buenos Aires: Ciencias del Hombre, 1978.  

LESSA, Sergio. Mundo dos homens: trabalho e ser social. São Paulo: Boitempo, 
2002.  

LIMA, Vinicius Cesca de. Psicologia da Pobreza e pobreza da psicologia: um 
estudo sobre o trabalho de psicólogas(os) na política pública de assistência social. 
São Paulo. 2014. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica, 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social. 

LOCKE, John. (1681). Dois tratados sobre o governo civil. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001.  

LOPES, Isabel Cristina. A contribuição Paulistana à Reforma em Saúde Mental 
Brasileira. In: VIEIRA, M. C. T.; VICENTIN, M. C. G.; FERNANDES, M. I. A. (orgs.). 
Tecendo a Rede: trajetórias da Saúde Mental em São Paulo (1989 – 1992). 
Taubaté: Cabral Livraria e Editora Universitária, 2003, pp. 29-91. 

LUZ, Madel Therezinha. As conferências nacionais de saúde e as políticas de saúde 
da década de 80. In: GUIMARÃES, R.; TAVARES, R. (orgs.). Saúde e Sociedade 
no Brasil Anos 80. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

LUZ, Madel Therezinha. Notas sobre as políticas de saúde no Brasil de “transição 
democrática” – anos 80. Physis - Revista de Saúde Coletiva, v. 1, n. 1, pp. 77-96, 
1991. 

MACHADO, Katia. Como anda a Reforma Psiquiátrica? Revista Radis: 
comunicação e saúde, n. 38, Fiocruz, 2005. 

MARIANO, Silvana Aparecida; SOUZA, Márcio Ferreira de. Conciliação e tensões 
entre trabalho e família para mulheres titulares do Programa Bolsa Família. Rev. 
Bras. Ciênc. Polít.,  Brasília ,  n. 18, pp. 147-177, dez.  2015. 

MARSIAJ, Juan P. Pereira. Gays ricos e bichas pobres: desenvolvimento, 
desigualdade socioeconômica e homossexualidade no Brasil. Cad. AEL, v. 10, 
n.18/19, pp. 130-147, 2003. 



371 
 

MARTINS, Rita de Cássia Andrade. Saúde Mental e Economia Solidária: construção 
democrática e participativa de políticas públicas de inclusão social e econômica. In: 
CORTEGOSO, A. L.; LUCAS, M. G. (orgs.). Psicologia e Economia Solidária: 
interfaces e perspectivas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

MARX, Karl. (1844). Manuscritos Econômico-Filosóficos. Tradução: Jesus 
Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004.  

MARX, Karl. (1847). Miséria da Filosofia: resposta à Filosofia da Miséria do Sr. 
Proudhon. Tradução: M. Macedo. São Paulo: Flama, 1946.  

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. (1846). A ideologia alemã. São Paulo: Expressão 
Popular, 2009.  

MARX, Karl. (1875). Crítica ao Programa de Gotha. (Disponível 
em: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/gotha.pdf  Acesso em: 16/01/2016). 

MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013. 

MATOS, Eliane; PIRES, Denise Elvira Pires de;  CAMPOS, Gastão Wagner de 
Sousa. Relações de trabalho em equipes interdisciplinares: contribuições para a 
constituição de novas formas de organização do trabalho em saúde. Revista 
Brasileira de Enfermagem, v. 62, n. 6, pp. 863-869, 2009. 

MENDES, Áquilas.  A saúde pública brasileira no contexto da crise do Estado ou do 
capitalismo? Saúde soc.,  São Paulo,  v. 24, supl. 1, pp. 66-81, jun. 2015. 

MINOZZO, Fabiane; COSTA, Ileno Izídio da. Apoio matricial em saúde 
mental: fortalecendo a saúde da família na clínica da crise. Revista Latino-
Americana de Psicopatologia Fundamental, v. 16, n. 3, pp. 438-450, set. 2013a. 

MINOZZO, Fabiane;  COSTA, Ileno Izídio da. Apoio matricial em saúde mental entre 
CAPS e Saúde da Família: trilhando caminhos possíveis. Psico-USF, v.18, n.1, pp. 
151-160, 2013.  

MIRANDA, Lilian; ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa. Análise das equipes de 
referência em saúde mental: uma perspectiva de gestão da clínica. Cad. Saúde 
Pública, v. 26, n. 6, pp. 1153-1162, 2010. 

MORAIS, Ana Patrícia Pereira; TANAKA, Oswaldo Yoshimi. Apoio matricial em 
saúde mental: alcances e limites na atenção básica. Saúde soc., v. 21, n. 1, pp.161-
170, mar. 2012.  

NICÁCIO, Maria Fernanda. Reforma Psiquiátrica: Direito ao Trabalho e 
Emancipação. In: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental e economia 
solidária: inclusão social pelo trabalho. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 
2005. 

NICÁCIO, Maria Fernanda. Da Instituição Negada à Instituição Inventada. 
SaúdeLoucura, São Paulo, n. 1, pp. 91-108, Hucitec, 1989. 

NICÁCIO, Maria Fernanda. O Processo de Transformação da Saúde Mental em 
Santos: Desconstrução de Saberes, Instituições e Cultura. Dissertação de 
mestrado em Ciências Sociais, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 1994. 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/gotha.pdf


372 
 

OLIVEIRA, Betty. A dialética do singular-particular-universal. In: ABRANTES, A. A.; 
SILVA, N. R.; MARTINS, S. T. F. (orgs.). Método Histórico-Social na Psicologia 
Social. Petrópolis: Vozes, 2005. 

ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa et al. A Gestão Autônoma da Medicação: uma 
intervenção analisadora de serviços em saúde mental. Ciênc. saúde coletiva,  v. 
18, n. 10, pp. 2889-2898, 2013. 

ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa et al. Adaptação multicêntrica do guia para a 
gestão autônoma da medicação. Interface, Botucatu, v. 16, n. 43, pp. 967-980, 
2012a.   

ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa et al. Avaliação da qualidade do acesso na 
atenção primária de uma grande cidade brasileira na perspectiva dos 
usuários. Saúde debate, v. 38, pp. 252-264, 2014.  

ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa et al. Avaliação da rede de centros de atenção 
psicossocial: entre a saúde coletiva e a saúde mental. Rev. Saúde Pública. v. 43, 
supl.1, pp. 16-22, 2009. 

ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa et al. Avaliação de estratégias inovadoras na 
organização da Atenção Primária à Saúde. Rev. Saúde Pública, v. 46, n. 1, pp. 43-
50, 2012. 

ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa et al. Saúde mental na atenção primária à 
saúde: estudo avaliativo em uma grande cidade brasileira. Ciênc. saúde coletiva, v. 
16, n. 12, pp. 4643-4652, 2011.  

OURY, Jean. Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle. Paris: Payot, 1977.  

PAIM, Jairnilson Silva. Uma análise sobre o processo da Reforma Sanitária 
brasileira. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 33, n. 81, pp. 27-37, jan./abr. 2009. 

PEGORARO, Ana Paula Andreotti. Estado e mercado: desafios para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Campinas, SP. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade 
Estadual de Campinas, Instituto de Economia.  

PEGORARO, Renata Fabiana; CASSIMIRO, Tiago José Luiz; LEÃO, Nara 
Cristina. Matriciamento em saúde mental segundo profissionais da estratégia da 
saúde da família. Psicol. Estud., v. 19, n. 4, pp. 621-631, dez. 2014.  

PEREIRA FURTADO, Juarez; ONOCKO CAMPOS, Rosana T. A transposição das 
políticas de saúde mental no Brasil para a prática nos novos serviços. Revista 
Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, v. 8, n. 1, pp. 109-122, mar. 
2005. 

PEREIRA, Amanda Priscila de Souza; TEIXEIRA, Graziella Martins; BRESSAN, 
Carolina de Araújo Belcorso;  MARTINI, Jussara Gue. O genograma e o ecomapa no 
cuidado de enfermagem em saúde da família. Rev. bras. enferm., v. 62, n. 3, pp. 
407-416, 2009. 

PINTO, Antonio Germane Alves et al. Apoio matricial como dispositivo do cuidado 
em saúde mental na atenção primária: olhares múltiplos e dispositivos para 
resolubilidade. Ciênc. saúde coletiva, v. 17, n. 3, pp. 653-660, 2012.  

POCHMANN, Marcio. Estrutura social no Brasil: mudanças recentes. Serv. Soc. 
Soc., n. 104, pp. 637-649, 2010. 



373 
 

POCHMANN, Marcio; AMORIM, Ricardo Gomes (orgs.). Atlas da exclusão social 
no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003. 

PRATES, Maria Margarida Licursi; GARCIA, Vânia Ghirello; MORENO, Diva Maria 
Faleiros Camargo. Equipe de apoio e a construção coletiva do trabalho em Saúde 
Mental junto à Estratégia de Saúde da Família: espaço de discussão e de 
cuidado. Saúde soc., v. 22, n. 2, pp. 642-652, jun. 2013. 

QUINDERÉ, Paulo Henrique Dias et al. Acessibilidade e resolubilidade da 
assistência em saúde mental: a experiência do apoio matricial. Ciênc. saúde 
coletiva, v. 18, n. 7, pp. 2157-2166, jul. 2013. 

RAMOS, Rute Barreto. Os Centros de Convivência e Experiências de Economia 
Solidária. In: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO. Centros 
de Convivência e Cooperativa. São Paulo: CRP - SP, 2015. 

RICCI, Rudá. Identidades da esquerda. O que é ser esquerda no século XXI? REA, 

n. 99, pp. 5-12, ago. 2009. 

Ricci, Rudá. Lulismo – da Era dos Movimentos Sociais à Ascensão da Nova Classe 

Média Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2010.  

ROSA, Elisa Zaneratto. Referências críticas na psicologia e novas histórias de 
loucura: psicologia sócio-histórica e loucura – uma reflexão. São Paulo. 2005. 
Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica, Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Psicologia Social. 

ROTELLI, Franco. (1989) Superando o manicômio – o circuito psiquiátrico de 
Trieste. In: AMARANTE, P. (org.). Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1994. 

ROTELLI, Franco. (1987) A experiência de desinstitucionalização italiana: O 
processo de Trieste. Cadernos polêmicos, v. 2, pp. 1-16, 1988. 

ROTELLI, Franco. A instituição inventada. Per la salute mentale/ For mental 
health. Tradução de Maria Fernanda de Silvio Nicácio. Revisão da tradução: Cláudia 
Chaves Martins. Centro Studi e Ricerche per la Salute Mentale della Regione Friuli 
Venezia Giulia, n. 1, 1988. (Disponível em: 
http://www.exclusion.net/images/pdf/47_bicoi_istituz.invent_po.pdf)  

ROTELLI, Franco. Formação e construção de novas instituições em saúde mental. 
In: AMARANTE, P.; CRUZ, L. B. (orgs.). Saúde mental, formação e crítica.  Rio de 
Janeiro: Laps, 2008. 

ROTELLI, Franco; LEONARDIS, O.; MAURI, D. Desinstitucionalização, uma outra 
via: A Reforma Psiquiátrica Italiana no Contexto da Europa Ocidental e dos “Países 
Avançados”. In: NICÁCIO, F. Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec, 1990. 

SANTOS, Anna Maria Corbi Caldas dos. Articular saúde mental e relações de 
gênero: dar voz aos sujeitos silenciados. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 
14, n. 4, pp. 1177-1182, ago.  2009. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. São Paulo: Record, 2000. 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal da Saúde. Coordenação de Epidemiologia e 
Informação (CEInfo). Índice de Necessidades em Saúde da Cidade de São Paulo. 
São Paulo: CEInfo, 2010. (Disponível em: 

http://www.exclusion.net/images/pdf/47_bicoi_istituz.invent_po.pdf


374 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/infsaude/IN
S_2010.pdf Acesso em 08/11/2015). 

SÃO PAULO. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado 
de São Paulo. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social.  São Paulo, 2013. (Disponível em: http://indices-
ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/ipvs/metodologia.pdf Acesso em 06/11/2015). 

SATO, Leny; BERNARDO, Márcia Hespanhol. Saúde mental e trabalho: os 
problemas que persistem. Ciênc. saúde coletiva, v. 10, n. 4, pp. 869-878, 2005. 

SAWAIA, Bader Burihan. A Consciência em Construção no Trabalho de 
Construção da Existência. São Paulo. 1987. Tese (Doutorado) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Psicologia Social. 

SAWAIA, Bader Burihan. O sofrimento ético-político como categoria de análise da 
dialética exclusão/inclusão. In: SAWAIA, B. B. (org.). As Artimanhas da Exclusão: 
análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.  

SELIGMANN-SILVA, Edith; BERNARDO, Márcia Hespanhol; MAENO, Maria;  
KATO, Mina. O mundo contemporâneo do trabalho e a saúde mental do 
trabalhador. Rev. bras. saúde ocup., v. 35, n. 122, pp. 187-191, 2010. 

SHUCMAN, Lia Vainer. Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude 
paulistana. Psicologia & Sociedade, v. 26(1), pp. 83-94, 2014. 

SILVA, Elisa Alves da; COSTA, Ileno Izídio da. Saúde mental dos trabalhadores em 
saúde mental: estudo exploratório com os profissionais dos Centros de Atenção 
Psicossocial de Goiânia/Go. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, pp. 
83-106, jun. 2008. 

SILVA, Marcus Vinicius de Oliveira (org.). A Instituição Sinistra – Mortes Violentas 
em Hospitais Psiquiátricos no Brasil. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2001. 

SILVA, Marcus Vinicius de Oliveira. O Movimento da Luta Antimanicomial e o 
Movimento dos Usuários e Familiares. In: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 
(org.). Loucura, Ética e Política: escritos militantes. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2003. 

SILVA, Rosimeire Aparecida da. Experiências de Geração de Renda e Trabalho em 
Saúde Mental. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental e economia 
solidária: inclusão social pelo trabalho. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 
2005. 

SILVA, Rosimeire Aparecida da. Reforma Psiquiátrica e Redução de Danos: um 
encontro intempestivo e decidido na construção política da clínica para 
sujeitos que se drogam. Programa de Pós-Graduação em Promoção de Saúde e 
Prevenção da Violência. Área de Concentração: Subjetividade e Cultura. UFMG. 
Belo Horizonte, 2015. 

SINGER, Paul. Saúde mental e economia solidária. In: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Saúde mental e economia solidária: inclusão social pelo trabalho. 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/infsaude/INS_2010.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/infsaude/INS_2010.pdf
http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/ipvs/metodologia.pdf
http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/ipvs/metodologia.pdf


375 
 

SINGER, Paul. Uma utopia militante: repensando o socialismo. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1998. 

SOUZA, Jacqueline de et al. Estratégia de Saúde da Família: recursos comunitários 
na atenção à saúde mental. Acta paul. enferm., v. 26, n. 6, pp. 594-600, 2013. 

SPOSATI, Aldaíza. Implementação de programas sociais: conflitos e tensões 
metodológicas na América Latina. Conferência. In: ARREGUI, C. C.; BLANES, D. N. 
(orgs.). Metodologias do trabalho social. São Paulo: IEE/PUCSP, 2008. 

SURJUS, Luciana Togni de Lima e Silva; ONOCKO CAMPOS, Rosana T. A 
avaliação dos usuários sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de 
Campinas, SP. Rev. latinoam. psicopatol. fundam. v. 14, n. 1, pp. 122-133, 2011.  

TENORIO, Fernando. A reforma psiquiátrica brasileira, da década de 1980 aos dias 
atuais: história e conceitos. História, ciências, saúde - Manguinhos, Rio de 
Janeiro, v. 9, n. 1, pp. 25-59, jan./abr. 2002. 

THIOLLENT, Michel. (1985). Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez, 
2002.  

VYGOTSKI, Lev Semiónovich. (1931). Historia del desarrollo de las funciones 
psíquicas superiores. Obras Escogidas III. Tradução: L. Kuper. Madrid: Visor, 1995.  

WAISELFISZ, Julio Jacobo (org.). Mapa da Violência: Homicídios e Juventude no 
Brasil, 2014. Brasília: Secretaria Geral da Presidência da República; Secretaria 
Nacional de Juventude; Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 
2014. 

YASUI, Silvio. Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica brasileira. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010.  

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=TENORIO,+FERNANDO


376 
 

ANEXOS 

 

  



377 
 

Projeto de Lei N. 3.657-A, de 1989 

 

Dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e 
sua substituição por outros recursos assistenciais e 
regulamenta a internação psiquiátrica compulsória. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º. Fica proibida, em todo território nacional, a construção de novos hospitais 

psiquiátricos públicos e a contratação ou financiamento, pelo setor governamental, 

de novos leitos em hospital psiquiátrico. 

Art. 2º. As administrações regionais de saúde (secretarias estaduais, comissões 

regionais e locais, secretarias municipais) estabelecerão a planificação necessária 

para a instalação e funcionamento de recursos não manicomiais de atendimento, 

como unidade psiquiátrica em hospital geral, hospital dia, hospital noite, centro de 

atenção, centros de convivência, pensões e outros, bem como para a progressiva 

extinção dos leitos de característica manicomial. 

§ 1º.  As administrações regionais disporão do tempo de 1(um) ano, a contar da data 

da aprovação desta lei, para apresentarem às comissões de saúde de poder 

legislativo, em seu nível, o planejamento e cronograma de implantação dos novos 

recursos técnicos de atendimento. 

§ 2º. É competência das secretarias estaduais coordenarem o processo de 

substituição de leitos psiquiátricos manicomiais em seu nível de atuação, e do 

Ministério da Saúde ao nível federal. 

§ 3º. As secretarias estaduais constituirão, em seu âmbito, um Conselho Estadual de 

Reforma Psiquiátrica, no qual estejam representados, voluntariamente, os 

trabalhadores de saúde mental, os usuários e familiares, o poder publico, a ordem 

dos advogados e a comunidade científica, sendo sua função acompanhar a 

elaboração dos planos regionais e municipais de desospitalização e aprová-los ao 

cabo de sua finalização. 

Art. 3º. A internação psiquiátrica compulsória devera ser comunicada, pelo médico 

que a procedeu, no prazo de 24 horas, à autoridade judiciária local, preferentemente 

à Defensoria Pública, quando houver. 
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§ 1º. Define-se como internação psiquiátrica compulsória aquela realizada sem o 

expresso desejo do paciente, em qualquer tipo de serviço de saúde, sendo 

responsabilidade do médico autor da internação sua caracterização enquanto tal. 

§ 2º. Compete ao Defensor Público (ou outra autoridade judiciária designada) ouvir o 

paciente, médicos e equipe técnica do serviço, familiares e quem mais julgar 

conveniente e emitir parecer em 24 horas, sobre a legalidade da internação. 

§ 3º. A defensoria pública (ou autoridade judiciária que a substitua) procederá a 

auditoria periódica dos estabelecimentos psiquiátricos, com o objetivo de identificar 

os casos de sequestro ilegal e zelar pelos direitos do cidadão internado. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, especialmente aquelas constantes do Decreto-Lei N. 24.559, de 03 de 

julho de 1934. 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

O hospital psiquiátrico especializado já demonstrou ser recurso inadequado 

para o atendimento de pacientes com distúrbios mentais. Seu componente gerador 

de doença mostrou ser superior aos benefícios que possa trazer. Em todo mundo, a 

desospitalização é um processo irreversível, que vem demonstrando ser o 

manicômio plenamente substituível por serviços alternativos mais humanos, menos 

estigmatizantes, menos violentos, mais terapêuticos. A experiência italiana, por 

exemplo, tem demonstrado a viabilidade e factibilidade da extinção dos manicômios, 

passados apenas dez anos de existência da “Lei Basaglia”. A inexistência de limites 

legais para o poder de sequestro do dispositivo psiquiátrico é essencial à 

sobrevivência do manicômio enquanto estrutura de coerção. 

No Brasil, os efeitos danosos da política de privatização paroxística da saúde, 

nos anos 60 e 70, incidiram violentamente sobre a saúde mental, criando um parque 

manicomial de quase 100.000 leitos remunerados pelo setor público, alem de cerca 

de 20.000 leitos estatais. A interrupção do crescimento desses leitos é imperativa 

para o início efetivo de uma nova política, mais competente, eficaz, ética, de 

atendimento aos pacientes com distúrbios mentais. 

Apesar de todas as dificuldades estruturais e políticas, a rede psiquiátrica 

pública demonstrou, a partir do início dos anos 80, ser capaz de propor e sustentar 

novos modelos de atendimento em saúde mental, que levem em conta os direitos e 

a liberdade dos pacientes. Todos os planos e políticas, entretanto, desde o 

paradigmático “Manual de Serviço”, do antigo INPS, em 1973, de que foi coautor o 

Prof. Luiz Cerqueira, pioneiro da luta antimanicomial, não têm feito outra coisa senão 

“disciplinar” e “controlar” a irrefreável e poderosa rede de manicômios privados, 

impedindo de fato a formulação para a rede pública, de planos assistenciais mais 

modernos e eficientes. 

Propõe-se aqui o fim desse processo de expansão, que os mecanismos 

burocráticos e regulamentos não lograram obter, e a construção gradual, racional, 

democrática, científica de novas alternativas assistenciais. O espírito gradualista da 

lei previne qualquer fantasioso “colapso” do atendimento à loucura, e permite à 

autoridade pública, ouvida a sociedade, construir racional e quotidianamente um 

novo dispositivo de atenção. 
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A problemática da liberdade é central para o atendimento em saúde mental. 

Em vários países (nos Estados Unidos exemplarmente), a instância judiciária 

intervém sistematicamente, cerceando o poder de seqüestro de psiquiatra. No Brasil 

da cidadania menos que regulada, a maioria absoluta das mais de 600.000 

internações anuais são anônimas, silenciosas, noturnas, violentas, na calada 

obediência dos pacientes. A Defensoria Pública, que vem sendo instalada em todas 

as comarcas, deverá assumir a responsabilidade de investigar sistematicamente a 

legitimidade da internação-sequestro, e o respeito aos direitos do cidadão internado. 

A questão psiquiátrica é complexa, por suas interfaces com a Justiça e o 

Direito, com a cultura, com a filosofia, com a liberdade. Se considerarmos toda a 

complexidade do problema, esta é uma lei cautelosa, quase conservadora. O que 

ela pretende é melhorar – da única forma possível – o atendimento psiquiátrico à 

população que depende do Estado para cuidar de sua saúde, e proteger em parte os 

direitos civis daqueles que, por serem loucos ou doentes mentais, não deixaram de 

ser cidadãos. 

 

Sala das Sessões, de setembro de 1989.  
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