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“A liberdade, não limitada pelo outro, mas nascida do outro, está no 

fundamento do direito: é da evocação do vulto, do entrar na sociedade, do face 

a face, que nasce o direito; e, vice-versa, o direito deve garantir o face-a-face, 

melhor dizendo, a liberdade contra a tirania, a pluralidade, o encontro entre 

individualidades. [...] O que permanece livre é o poder de prever a própria 

renúncia e de “instituir fora de si uma ordem da razão”: por meio de leis e 

instituições impedir que surja a tirania.” 

(ROSSANA ROLANDO, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GUSMÃO, Gisela de Oliveira; OLIVEIRA, Olivia Rodrigues de. Lei 
Antimanicomial (10.216/01): A reforma que se eterniza, na formação graduada, 
em Portugal e no Brasil (cidade de São Paulo). 2015. 88 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Centro Universitário São 
Camilo, São Paulo, 2015. 

Esse trabalho limitou-se à análise psicopolítica, relativa à aplicabilidade da Lei 
Antimanicomial 10.216/01, a fim de ampliar a discussão sobre o tema. 
Baseando-se nas teorias de Michel Foucault, Wilhelm Reich, René Kaes e 
Boaventura, pretendeu-se compreender o distanciamento entre as questões 
legais, a dinâmica dos equipamentos de atenção psicossocial e o cotidiano 
desses sujeitos, incluindo a discussão entre vulnerabilidade e autonomia. O 
estudo deu-se por meio de revisão bibliográfica que incluiu livros, jornais, 
revistas e artigos, indicadores em bases de dados online como Scielo, Lilacs e 
Bireme, envolvendo os descritores: psicopolítica, psicologia, política, exercício, 
aplicação, direitos, saúde mental, e o operador boleanoand, elegendo como 
critério de inclusão, artigos publicados nos últimos 10 anos, em língua 
portuguesa, que abordem acerca de saúde mental e aplicabilidade da Lei 
10.216/01.Concluiu-se que a Lei precisa ser revisitada. 

Palavras chaves: Saúde mental. Psiquiatria. Legislação sanitária. Psicologia. 
Política de saúde.



 

 

 

 

GUSMÃO, Gisela de Oliveira; Olivia Rodrigues de. Anti-Asylum Law 10.216/ 
01: The reform that eternalizes.2015. 88 f. Course Conclusion Work (Degree in 
Psychology) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2015. 

This work was limited to the ‘psycho political’ analysis on the applicability of the 
Anti-Asylum Law 10.216 / 01, in order to broaden the discussion on the topic. 
Based on the theories of Michel Foucault, Wilhelm Reich, René Kaes and 
Santos, the goal was to understand the gap between the legal issues, the 
dynamics of psychosocial care equipment and the daily life of these subjects, 
including discussion between vulnerability and autonomy. The study was 
conducted through literature review that included books, newspapers, 
magazines and articles, indicators online databases such as Scielo, Lilacs and 
Bireme involving the descriptors: ‘psycho political’, psychology, politics, 
exercise, application, rights, health mental, and the Boolean operator and, 
electing as an inclusion criterion, articles published in the last 10 years, in 
Portuguese, that address about mental health and applicability of Law 10.216 / 
01. It was concluded that the law needs to be revisited. 

Key words: Mental health.Psychiatry.Health legislation.Psychology.Health 

policy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1. O tema   

 Numa realidade em que cerca de 10% da população necessita de 

atendimento em saúde mental contínuo ou eventual (BRASIL. DAPE, 2011), 

percebe-se que o investimento social necessário para confrontar tal demanda 

se distancia muito do ideal, de modo que se pode falar também de certa 

negligência da sociedade como um todo em relação ao tema, mas em especial 

por parte dos operadores da Saúde, aqueles com representatividade e poder 

para propor e operar políticas públicas de saúde, bem como de cuidar da 

qualidade da formação e exercício profissional de assistentes de saúde.   

 Por outro lado, que há falta de investimentos e negligência por parte da 

sociedade, especialmente em relação às políticas públicas e à formação 

profissional. Foi apenas em 1978, portanto em momento histórico relativamente 

recente, que se institui o movimento contra o chamado modelo 

hospitalocêntrico, sendo tal movimento caracterizado pela denúncia de 

violência nos manicômios, mercantilização da loucura e hegemonia de uma 

rede privada de assistência às pessoas portadoras de transtornos mentais. 

Baseado na experiência italiana de Franco Basaglia, o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) deu início ao movimento de Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, em 1987, com o lema “por uma sociedade sem 

manicômios”, a fim de chamar a atenção da sociedade para os atos 

desumanos e as atrocidades cometidas nos hospitais psiquiátricos. 

Em 2001, foi sancionada a Lei Federal 10.216 – Lei Paulo Delgado, 

visando à proteção e aos direitos das pessoas com transtornos mentais1 , 

                                                           
1 O conceito adotado neste trabalho é o da Organização Mundial de Saúde – OMS - ONU, que 

entende como Transtornos Mentais e Comportamentais as condições caracterizadas por 

alterações mórbidas do modo de pensar e/ou do humor (emoções), e/ou por alterações 

mórbidas do comportamento associadas a angústia expressiva e/ou deterioração do 

funcionamento psíquico global. Os Transtornos Mentais e Comportamentais não constituem 

apenas variações dentro da escala do "normal", sendo antes, fenômenos claramente anormais 

ou patológicos. 



 

 

 

determinando, que as internações passassem a ser autorizadas somente por 

um período curto e, apenas em momentos de crises, quando os tratamentos 

extra-hospitalares, forem considerados insuficientes. O tratamento deve ter 

como objetivo a reinserção social do paciente, por meio de projeto terapêutico 

singular e não do isolamento. Entretanto, a desativação progressiva dos 

manicômios estende-se até os dias de hoje. No decorrer dos anos com a 

expansão da rede de atenção cerca de 16.000 leitos em Hospitais Psiquiátricos 

foram fechados no período de 2002 a 2009 (BRASIL. DAPE, 2010). 

Houve redução de 31% dos leitos em Hospitais Psiquiátricos (HP) de 

1999 a 2004.  Em 2005 passou de 0,23 leitos públicos por mil habitantes para 

0,17 leitos públicos por mil habitantes em 2011 (MATEUS et al., 2013). Mesmo 

com a redução, os dados são preocupantes, considerando a média nacional 

0,189 de leitos por mil habitantes (BRASIL. DAPE, 2010), alguns municípios 

têm grande concentração de hospitais psiquiátricos. O Estado de São Paulo, 

por exemplo, ocupa 5º lugar no ranking de concentração de leitos psiquiátricos 

por mil habitantes: 0,26 (BRASIL. DAPE, 2010). Até hoje ainda não está 

esclarecido como realiza-se a oferta de leitos para hospitalização nem se toda 

internação/“acolhimento” será realizada indiferenciadamente nos CAPS III ou 

em unidades de psiquiatria em hospital geral. 

Foucault (1961/1991) compara o hospício a um “Jardim das espécies”, 

como metáfora da postura da psiquiatria diante da loucura. Quando a loucura 

passou a ser considerada doença, no século XVII, e, portanto, passível de 

tratamentos, talvez a cura, o ajuste do louco até que este pudesse novamente 

conviver em sociedade, dava-se no isolamento. A pessoa considerada 

irracional não somente era retirada do convívio e ali esquecida, mas 

transformava-se em algo que simplesmente não fazia parte de nada que 

dissesse respeito aos demais, pois não pertencia mais ao mesmo grupo. O 

alijamento era mais forte do que simplesmente discriminar, banir ou ignorar, 

mas tomar aquele sujeito como algo que simplesmente não existia. 

O trabalho limita-se a uma análise psicopolítica, baseando-se nas teorias 

de Michel Foucault, Wilhelm Reich, René Kaes e Santos, a respeito de 

questões que merecem a atenção, em especial do psicólogo, relativas à 



 

 

 

aplicabilidade da Lei Antimanicomial 10.216/01, a fim de problematizar e 

ampliar a discussão sobre o tema. Ademais, pretende compreender o 

distanciamento entre as questões legais, a dinâmica dos equipamentos de 

atenção psicossocial e o cotidiano dos portadores de transtornos mentais, 

incluindo a discussão entre vulnerabilidade e autonomia.  

O pensamento reichiano, constitui-se num projeto de estudo da relação 

do homem com o ambiente/sociedade, que toma o sofrimento humano como 

consequência da castração e repressão sexual na infância e dos conflitos 

familiares, bem como da sociedade que determina os valores de cada época 

influindo diretamente na dinâmica familiar.  É centrado na injustiça social para a 

qual propõe profilaxia a partir da consciência do indivíduo, de que preso às 

ilusões não será possível erradicar o irracionalismo que governa a dinâmica da 

sociedade, conquistando uma posição de responsabilidade e 

consequentemente liberdade. A relação intrínseca do sujeito com o ambiente 

influirá positivamente no contexto social (REICH, 1933/1988). 

Portanto, uma visão positiva para analisar mecanismos que Foucault 

(1970/1996) expõe como sendo quase imutáveis, que partem das instituições 

para o sujeito privando-o da autonomia e da liberdade. 

 

Seria estúpido tentar conquistar as massas com a afirmação de que 
elas próprias, e não um dirigente eleito ou aclamado, têm a 
responsabilidade pelo seu destino, de que elas e só elas são 
responsáveis por tudo o que acontece neste mundo. Isso está em 
total desacordo com tudo que as massas até agora ouviram e 
absorveram. Seria absurdo pretender alcançar o poder por meio de 
tais verdades. (REICH, 1933/1988, p. 251). 

 

É possível inferir que tomar o louco como doente para em seguida alijá-

lo era parte das políticas públicas da época e serviu de modelo para os séculos 

seguintes que também prezavam pela ordem. É precisamente pelo fato da 

sociedade da época priorizar o controle, a ordem e a universalização do 

Homem, que Reich se debruça sobre o conceito da psicopolítica, denominação 

dada por ele à teoria reichiana da complexidade das formações psíquicas, pela 

tríade corpo, psiquismo e caráter. Apesar de serem campos autônomos, estão 



 

 

 

ligados por redes de socialidade e contextualizados em sistemas psicopolíticos. 

Portanto, a perspectiva psicopolítica, pode ser particularmente útil no trabalho 

de prevenção dos desequilíbrios psicológicos bem como orgânicos (REICH, 

1933/1988 apud NAVARRO, 1995). 

Apesar das políticas públicas atuais combaterem os manicômios com 

leis e normas, fracassam no combate à loucura enquanto instituição.  

O investimento do governo federal estimou gasto de 2,35%, em 2005, e 

2,51%, em 2011 do seu orçamento para a saúde, com saúde mental (MATEUS 

et al., 2013). Os gastos hospitalares em Saúde Mental em 2001 caiu de 

79,54% para 63,84, aumentando os gastos extra hospitalares em Saúde Mental 

de 20,46% saltou para 36,16%. Apesar do avanço, sabe-se que os estados e 

municípios da União gastam de sua própria verba, quantias variadas em saúde 

no geral.Pelo sistema de informação, DATASUS, observou-se que, na 

transição do modelo comunitário, o gasto do governo federal com saúde mental 

diminuiu (MATEUS et al., 2013 apud ANDREOLLI et al., 2007), portanto, 

podemos dizer que pode haver uma contrapartida perversa que se articula com 

o fechamento de hospitais. 

Diante dos dados, é possível que a Reforma Psiquiátrica tenha se 

transformado num processo dispendioso, além de insuficiente e ineficaz para 

atender à demanda.Por manter o foco no tratamento ambulatorial e no combate 

à institucionalização, falhando na criação de políticas de promoção da saúde 

mental que incluam temas como o preconceito e a discriminação; os direitos e 

inclusão social dos portadores de transtornos mentais; masnão somente. Tem 

negligenciado, deixando de intervir, principalmente na produção da loucura, 

considerando que a visão contemporânea de doença mental inclui a 

dependência química, por exemplo. O parco retorno para esses investimentos 

têm levado os governantes e parte da população a questionarem as políticas 

que defendem uma sociedade sem manicômios.     

Constatou-se, por meio desse estudo, que cláusulas da lei acima citada 

têm sido ostensivamente negligenciadas expondo os portadores de transtornos 

mentais a um sofrimento ainda maior, não somente no interior dos hospitais 

psiquiátricos, como também na rede de atenção à saúde mental. E, estudando 



 

 

 

a etiopatogenia da doença que acometeu o sistema que se propõe a promover 

o reequilíbrio dos usuários, notou-se que uma vez engessado, preso a 

instituições cristalizadas, é incapaz de preparar os portadores de transtornos 

mentais para a retomada dos vínculos familiares e reinserção social. Pelo 

contrário, promove direta ou indiretamente o insucesso das tentativas de 

inclusão do sujeito que experimenta um sofrimento crônico numa sociedade 

onde as relações sejam afetivas, profissionais ou de qualquer outra natureza 

não se eternizam, pois“O advento da instantaneidade conduz a cultura e a ética 

humanas a um território não-mapeado e inexplorado, onde a maioria dos 

hábitos aprendidos para lidar com os afazeres da vida perdeu sua utilidade e 

sentido.” Bauman (2001, p. 149).   

 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo geral 

Investigar os efeitos da implementação parcial da Lei 10.216/01 na autonomia 

e no exercício da cidadania das pessoas em sofrimento mental. 

 

2.2. Objetivos específicos 

o Conhecer o percurso histórico das leis de saúde mental no Brasil. 

o Analisar a relação entre vulnerabilidade e autonomia pela ótica da 

psicologia e da política. 

o Investigar o papel do psicólogo frente à implementação das políticas 

públicas de saúde mental em hospitais psiquiátricos e na rede de 

atenção psicossocial.  

 

 

 



 

 

 

 

 3. MATERIAS E MÉTODOS 

3.1. Método 

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa básica, exploratória, 

portanto, permite uma maior aproximação das pesquisadoras com tema. Tem 

como finalidade desenvolver, esclarecer e conduzir à reflexão de conceitos e 

ideias cristalizados, apresentando menor rigidez no planejamento (GIL, 2008).  

O estudo foi elaborado por meio de revisão bibliográfica 2  que inclui 

livros, jornais, revistas e artigos, indicadoresem bases de dados online como 

Scielo, Lilacs e Bireme, envolvendo os descritores: psicopolítica, psicologia, 

política, exercício, aplicação, direitos, saúde mental, e o operador boleanoand, 

elegendo como critério de inclusão, artigos publicados nos últimos 10 anos, em 

língua portuguesa, que abordem acerca de análise psicopolítica na saúde 

mental e aplicabilidade da Lei 10.216/01 desde a sua promulgação. 

O trabalho pretendeu analisar os aspectos históricos da luta 

antimanicomial no Brasil, a atual política de saúde mental e seus impactos 

sociais numa perspectiva psicopolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 GIL, 2011, p.50: revisão ou pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 



 

 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

    4.1. Uma reforma que se eterniza 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E A SAÚDE NO BRASIL 

Em termos gerais, não existe uma única definição sobre o que seja 

política pública (MEAD 1995 apud SOUZA, 2006). Pode ser definido como um 

campo dentro do estudo da política que analisa o governo sob o foco de 

grandes questões públicas (LYNN,1980 apud SOUZA, 2006), como um 

conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos, e neste 

caso em específico, na saúde. Para Peters (1986 apud SOUZA, 2006) política 

pública é a somadas atividades dos governos, que agem diretamente ou 

através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos, em outras 

palavras, na prática “o que governo escolhe fazer ou não fazer” (DYE, 1984 

apud. SOUZA, 2006) a respeito da saúde. 

Entretanto há outra definição sobre política pública, sendo mais 

conhecida – a de Laswell (SOUZA, 2006) e que inclusive demonstra o que 

parece estar implícito de fato, no campo da ação Política Pública implica 

responder às questões: quem ganha o quê? Por quê? E que diferença faz?  O 

que nos permite reformular da seguinte forma: É do interesse das instâncias 

governamentais investirem em saúde, e mais especificamente em saúde 

mental?  O que neste setor pode mobiliza-las para tal investimento? Como e 

quais transformações esse investimento pode possibilitar? 

Apesar da existência de abordagens diferentes, as definições de política 

públicas trazem em geral, uma visão holística do tema, no sentido de que o 

todo é mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, instituições, 

interações, ideologia e interesses são considerados, mesmo que existam 

diferenças sobre a importância relativa destes fatores. 



 

 

 

Ao revisitarmos o percurso histórico da saúde, sobretudo, da saúde 

mental no Brasil nos deparamos justamente com o cenário conflituoso dessa 

definição. 

A saúde pública no Brasil passou a se organizar, desde a criação do 

Mistério da Saúde (MS) em 1953, através de ações verticais e orientadas a 

problemas específicos. O modelo tradicional focalizou ações sobre endemias 

rurais e se expandiu para o controle da tuberculose, do câncer, da hanseníase, 

e também da saúde mental. Este padrão evoluiu para intervenções orientadas 

a doenças crônicas e não transmissíveis. De forma menos verticalizada, 

atravessou a epidemia da AIDS e se reproduziu por diversas ações de saúde, 

como na atenção às mulheres, crianças, idosos, deficientes e de doenças 

transmissíveis como a dengue. (BRASIL, DAPE, 2005). 

 As diretrizes políticas da reforma sanitária obtiveram contornos 

normativos na Constituição de 1988, a qual representou um novo pacto social 

como forma redistributiva no país, deste modo, a proteção social, reforma 

sanitária e reforma psiquiátrica demonstraram coerência e convergência, pois 

seguiram na mesma direção, propondo a mudança dos modelos de atenção e 

gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta 

dos serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de 

saúde nos processos de gestão e desenvolvimento de tecnologia em cuidado.  

A história das políticas de saúde mental no Brasil é caracterizada por 

desencontros, propostas e práticas concretas movimentando-se, muitas vezes 

separadamente. A divisão entre discursos e ações contraditórias entre si 

envolve um cenário de interesses dos diversos grupos no poder. Para Resende 

(1987 apud MATEUS et al., 2013), dificulta o pesquisador traçar “este ou 

aquele” discurso como hegemônico sem se arriscar a algum grau de 

arbitrariedade. 

Até o final da década de 1980, era papel do Ministério da Saúde 

campanhas de promoção da saúde e prevenção de doenças, ações pontuais 

em locais com carências importantes ou para populações específicas, e a 

manutenção de alguns hospitais para tuberculose e psiquiátricos, estes últimos 

a cargo do Serviço Nacional de Doenças Mentais. A maior parte do 



 

 

 

atendimento em saúde pública era responsabilidade do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), transformado no Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), (SOUZA, 2002 apud MATEUS, 2013). 

Dentro desse cenário e nas circunstâncias das lutas para a 

redemocratização do País, na década de 70, houve manifestações das 

entidades representativas dos profissionais da saúde, centros universitários e 

setores organizados da sociedade, defendendo a importância de uma gestão 

eficiente, justa e participativa do atendimento à saúde, originando 

posteriormente o denominado “movimento da reforma sanitária” (CAMPOS, 

2008 apud MATEUS, 2013). 

Com o decorrer dos anos, uma série de mudanças foi realizada para 

ampliar a cobertura do INAMPS, havendo maior participação do Ministério da 

Saúde e dos estados e municípios, porém também houve maior pressão para 

cobertura universal. A crise do financiamento do modelo da assistência médica 

da previdência social acabou por medidas mais abrangentes: um sistema 

anterior ao SUS, o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), na 

década de 80, mediante convênios entre o INAMPS e os governos estaduais e, 

logo a seguir, a incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, e assim, a 

criação do SUS, em 1990 (BUSS, 1995 apud MATEUS, 2013). 

 

O PERCURSO HISTÓRICO DA SAÚDE MENTAL NO BRASIL 

 

Não havia no Brasil, até a segunda metade do século XIX, atendimento 

específico a essa população, portanto esses eram enviados às prisões ou 

mantidos em quartos fortes nos hospitais gerais (ODA; DALGARONDO, 2005 

apud MATEUS et al., 2013). Em 1841, teve inicio a construção do primeiro 

hospital psiquiátrico brasileiro, o Hospício D. Pedro II, inaugurado em 1852 no 

Rio de Janeiro. A assistência aos chamados “lunáticos” nas santas casas das 

províncias e no hospício da capital foi feita a princípio pela caridade, logo após 

pela medicina geral e, já no final do século XIX, pela psiquiatria. Somente em 



 

 

 

1886 um psiquiatra, Teixeira Brandão, assumiu a direção do Hospício D. Pedro 

II (MEDEIROS, 1992 apud MATEUS et al., 2013). 

A concepção de uma política autônoma para a saúde mental no Brasil 

surgiu com a República (MESSAS, 2008 apud MATEUS et al., 2013), havendo 

uma sequência de decretos logo após a sua proclamação, como o que 

desanexa o Hospício D. Pedro II da Santa Casa de Misericórdia, agora 

nomeado como Hospício Nacional de Alienados, “estabelecimento central da 

assistência” 

A primeira lei organizativa do atendimento em saúde mental no Brasil foi 

em 1903, com decreto n.º 1.132, que, por um lado, tinha como objetivo 

proteger a sociedade dos riscos atribuídos aos “indivíduos com moléstia 

mental”, e, por outro, estabelecia um controle social da prática de internação 

(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009 apud MATEUS et al., 2013). 

A pessoa que, por “doença mental”, congênita ou adquirida, 

comprometesse a ordem pública ou a segurança das outras, eram recolhidas a 

um estabelecimento de alienados e deveriam, além de provar que eram 

doentes, permanecerem reclusos por determinação médica e judicial. A 

internação dava-se também por solicitação de alguma autoridade pública ou 

particular, desde que comprovassem a 'alienação', expondo os motivos ou com 

atestado médico para tratamento por 60 dias, devendo o detentor da guarda do 

alienado, comunicar as autoridades a respeito das intervenções realizadas com 

a finalidade de tratá-lo.  

Outros parágrafos de defesa dos direitos dos pacientes já estavam 

presentes, como no Art. 5.º: Em qualquer situação era permitido ao individuo 

internado em instituição publica ou particular, ou em domicilio, reclamar por si 

mesmo ou por pessoa interessada, novo exame de sanidade, ou denunciar a 

falta deste; Art. 9.º Se houvesse denuncia ao Ministério Publico por razão de 

violência e atentados ao pudor, praticados aos alienados os responsáveis 

poderiam ser penalizados. 

O decreto regulamentava também o funcionamento do Hospício 

Nacional e de manicômios a serem abertos nos Estados. 



 

 

 

Nas primeiras décadas da República, figuras altivas, como Teixeira 

Brandão e Franco da Rocha instituem as “colônias agrícolas”, com a proposta 

de laborterapia e busca da readaptação do indivíduo na sociedade (através de 

sua inserção em famílias rurais, que receberiam remuneração para essa 

função). Tais iniciativas foram perdendo seu objetivo inicial e absorvendo uma 

população que não deixaria mais o hospital, de forma a se tornar um 

depositário humano. A colônia Franco da Rocha, inicialmente projetada para 

800 pacientes, chegaria nos 50 a asilar 15 mil (RESENDE, 1987 apud 

MATEUS et al., 2013). 

Em 1934 a legislação de 1903 foi substituída pelo decreto n.º 24.559, 

(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009 apud MATEUS et al., 2013), com 

a proposta de dispor profilaxia mental, assistência e proteção à pessoa e aos 

bens dos psicopatas, fiscalização dos serviços psiquiátricos e outras 

providências. Embora seguisse a estrutura do anterior, tinha uma “nova 

roupagem” para dar conta de novas demandas, como: as ações em “profilaxia 

mental”, propostas pela “liga de higiene mental”, como espécie de “higiene 

preventiva” (COSTA, 2007 apud MATEUS et al., 2013); o atendimento dos 

“toxicômanos e os intoxicados por substâncias de ação analgésica ou 

entorpecente, por bebidas inebriantes, particularmente as alcoólicas”; a maior 

complexidade dos serviços de internação psiquiátrica (abertos, fechados ou 

mistos) e serviços de assistência heterofamiliar (famílias rurais vivendo próximo 

das colônias agrícolas, que receberiam um reembolso governamental por 

manterem exinternos), e, logo, a necessidade de legislação mais elaborada 

para proteção dos portadores de transtornos mentais que continuam invisíveis 

e indesejados à sociedade. 

Pode-se dizer que a expansão dos hospitais psiquiátricos foi dividida em 

dois momentos: primeiro até o início da década de 1960, expandiu-se através 

de grandes hospitais públicos; e em outro momento, houve grande expansão 

de leitos conveniados ao INAMPS, em hospitais particulares. Resende (1987 

apud MATEUS et al., 2013), aponta que enquanto que na rede conveniada o 

número de internações passou de 35 mil, em 1965, para 90 mil, em 1970, na 

rede pública permaneceu estável (35 mil) no mesmo período. 



 

 

 

Sobre o aspecto administrativo, a reorganização da assistência no início 

do século XX originou o Serviço Nacional de Doenças Mentais, e em 1974, foi 

nomeado como Divisão Nacional de Saúde Mental – DINSAM. Houve muitas 

mudanças na política nacional, no sentido do cuidado na comunidade, com 

propostas nos anos 60 e 70, por setores do governo. Entretanto seu caráter 

não deliberativo - não abrindo espaço para discussões e reflexões, entrou em 

embate com outras forças dentro do sistema de saúde do INPS/INAMPS, 

impedindo mudanças significativas. Em 1973, Luiz Cerqueira, defendeu 

mudanças na política de saúde, citando uma lista de 14 documentos 

“consagradores de uma assistência psiquiátrica não tradicional” (Cerqueira, 

1984 apud Mateus, 2013), onde metade foi concebida pelo Ministério da 

Saúde, ou teve a participação deste. Delgado (2001 apud MATEUS et al., 

2013) agregou três documentos posteriores na mesma linha: a portaria 

interministerial (MS/MPAS) n.º 1.369, de 15/02/1979; as “Diretrizes da 

DINSAM”, de 1980; e o Programa de Reorientação da Assistência Psiquiátrica, 

no âmbito da previdência social (MPAS/CONASP), de 1982. 

Em 1978 teve inicio um movimento social pelos direitos dos pacientes 

psiquiátricos no Brasil. Nomeado como Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental (MTSM), era composto por trabalhadores integrantes do 

movimento sanitário, associações de familiares, sindicalistas, membros de 

associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações 

psiquiátricas. O grupo passou a denunciar a violência nos manicômios; a 

mercantilização da loucura; a soberania da rede privada de assistência; e a 

construção coletiva de uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo 

hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. Em 

1987, criaram o Movimento da Luta Antimanicomial, por ocasião do Fórum 

Social por uma Sociedade sem Manicômios, em 2008, e se mantém ativo até 

os dias de hoje. 

O Brasil inspirou-se na experiência italiana de desinstitucionalização em 

psiquiatria e sua crítica radical ao manicômio, apresentando uma possibilidade 

de ruptura com os velhos paradigmas, como o da Colônia Juliano Moreira, 

enorme asilo com mais de 2.000 internos no início dos anos 80, no Rio de 

Janeiro (BRASIL, DAPE, 2005). Desta forma, surgiram as primeiras propostas 



 

 

 

e ações para a reorientação da assistência, de caráter ambulatorial, e realizado 

por uma rede de atenção psicossocial.  

 

A SAÚDE MENTAL NO BRASIL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A 

INSERÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

Com a Constituição de 1988 os princípios do novo sistema de saúde se 

especificam nos cinco artigos da seção II (“da Saúde”) do capítulo sobre 

seguridade social. O primeiro destes, o artigo 196, define a saúde como direito 

de todos e dever do estado, garantido por meio de políticas sociais e 

econômicas, buscando a redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009 apud MATEUS et 

al., 2013). 

A lei n.º 8.080, de 1990 (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009 

apud MATEUS et al., 2013), aponta os seguintes principais princípios do SUS: 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; integralidade de assistência, isto é, conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema; preservação da 

autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; equidade, 

isto é, a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie, respeitando as singulares de cada um. Além do direito à 

informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde; divulgação de informações 

quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; 

utilização da epidemiologia para estabelecer prioridades, dispor recursos e a 

orientação programática, ou seja, participação da comunidade e 

descentralização político-administrativa, numa direção única em cada esfera de 

governo; regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 



 

 

 

serviços de assistência à saúde da população; capacidade de resolução dos 

serviços em todos os níveis de assistência. 

O plano de descentralização do SUS foi um dos princípios chave, 

levando à municipalização da maioria dos serviços e ações de saúde, com 

verbas específicas advindas da União e dos estados. Serviços de maior 

complexidade, ou locados em áreas com maiores carências, podiam ser 

administrados pelo nível estadual ou federal, no entanto, o ideal seria o sistema 

operar de maneira unificada. 

 

NASCE A LEI “PAULO DELGADO” (10.216/01) 

 

Em 1987 foi realizado a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, 

no Rio de Janeiro. Ano de grande importância, pois surge o primeiro CAPS no 

Brasil, na cidade de São Paulo, e o início de um processo de intervenção, em 

1989, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) em um hospital 

psiquiátrico, a Casa de Saúde Anchieta, onde havia maus-tratos e mortes de 

pacientes (BRASIL, DAPE, 2005). 

A organização dos CAPS foi atualizada pela Portaria 336/200229 do 

Ministério da Saúde, a partir da regulamentação original - em 1992 -, e as 

equipes profissionais mínimas são definidas segundo o porte dos municípios. 

Este processo combinou o uso de leitos em hospitais gerais e de mecanismos 

de atenção diária de diversos níveis nos CAPS. A substituição regulada da 

atenção hospitalar pela atenção centrada em ambulatórios e comunidades, 

envolve a criação de novos serviços (CAPS, residência terapêutica, e outros 

dispositivos de atenção psicossocial), tendo como objetivos centrais 

proporcionar qualidade e acolhimento ao público que solicita ajuda, em 

contraposição ao obsoleto e desumano modelo centrado no modelo 

hospitalocêntrico (BRASIL, DAPE, 2005). 

Esta intervenção teve repercussão nacional, demonstrando uma maneira 

de construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital 



 

 

 

psiquiátrico, implantando no município de Santos, o Núcleo de Atenção 

Psicossocial (NAPS) que funcionavam 24 horas, criando cooperativas, 

residências para os egressos3  do hospital e associações. (BRASIL, DAPE, 

2005). 

A cidade de Santos tornou-se referência no processo de Reforma 

Psiquiátrica brasileira, uma vez que conseguiram transpor a ideia retórica para 

o campo da ação prática. Em 1989, foi levado ao Congresso Nacional o Projeto 

de Lei do deputado Paulo Delgado, apresentando o projeto de lei n.º 3.657 pelo 

deputado Paulo Delgado (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009 apud 

MATEUS et al., 2013). Sua proposta era a regulamentação dos direitos da 

pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no 

país, regulamentando a internação psiquiátrica compulsória, bem como a 

substituição da internação por outros recursos assistenciais, marcando o início 

da Reforma Psiquiátrica nas esferas legislativa e normativa (BRASIL, DAPE, 

2005).  

O projeto determinava: “Fica proibida, em todo o território nacional, a 

construção de novos hospitais psiquiátricos públicos e a contratação ou 

financiamento, pelo setor governamental, de novos leitos em hospital 

psiquiátrico”. Esse projeto foi alterado pelo substitutivo do Senado ao projeto de 

lei n.º 8, da Câmara, de 1999 (tendo como relator o senador Sebastião Rocha), 

e se torna a lei n.º 10.216, de 2001 (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2009 apud MATEUSet al., 2013), legislação vigente no País e que define a 

política nacional de saúde mental e “Dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial 

em saúde mental”. 

Durante o debate de 12 anos entre o projeto de lei e seu substitutivo é 

relevante ressaltar que, a construção de novos hospitais psiquiátricos públicos 

ou conveniados não foi proibida. Porém, foi suspenso o uso da denominação 

“manicômio” na referência aos hospitais psiquiátricos. 

                                                           
3Egresso no contexto da Reforma Psiquiátrica: pacientes que são retirados do modelo 

hospitalocêntrico e encaminhados para os dispositivos da rede de saúde mental, como o CAPS 

por exemplo. 



 

 

 

 A lei, quando aprovada, veio esclarecer a prioridade do tratamento na 

comunidade impedindo o funcionamento de “instituição com características 

asilares”: Art. 4.º A internação, em qualquer de suas modalidades só será 

indicada, quando os recursos extra-hospitalares, se mostrarem insuficientes - 

Parágrafo 1.º O tratamento visará, como finalidade permanente, à reinserção 

social do paciente em seu ambiente; 2º O tratamento durante internação será 

estruturado, oferecendo assistência integral à pessoa portadora de transtornos 

mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 

ocupacionais, de lazer, e outros; 3º É impedida a internação de pacientes 

portadores de transtornos mentais em instituições que não ofereçam a 

assistência e os serviços citados no parágrafo 2º. 

 A lei n.º 10.216 norteia a política nacional de saúde mental, ao 

determinar no Art. 3º a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da 

política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos 

portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e 

da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, 

conforme entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em 

saúde dos portadores de transtornos mentais. 

Em 1990, criou-se a Coordenação Geral de Saúde Mental (CGSM), 

substituindo a DINSAM, que naquele momento exercia funções de 

planejamento de campanhas de saúde mental e manutenção de alguns 

hospitais psiquiátricos públicos. A CGSM adquiriu o papel de buscar coordenar 

a política de saúde mental do País de uma forma efetiva aliada ao SUS 

(BAPTISTA, 2008 apud MATEUS et al., 2013). 

 

A REFORMA PSIQUIÁTRICA E SUA RELAÇÃO COM O SUS 

 

O processo da reforma psiquiátrica brasileira deu-se por um movimento 

de ideias que evoluiu como movimento político situado historicamente no 

período da redemocratização do país com a Constituição de 1988, e com a 

reforma sanitária que originou o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL. 



 

 

 

DAPE, 2005). Sistema implicado em conceitos de rede, território e autonomia 

no atendimento, no qual envolve a rede de atenção à saúde mental brasileira, 

parte integrante do SUS, abrangendo a esfera dos governos: federal, municipal 

e estadual. 

Compartilhando dos principais princípios do SUS (universalidade, 

integralidade e equidade), a rede de atenção à saúde mental - composta por 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), Centros de Convivência, Ambulatórios de Saúde Mental e Hospitais 

Gerais -, caracteriza-se por ser essencialmente pública, de base municipal e 

com um controle social fiscalizador e gestor no processo de consolidação da 

Reforma PsiquiátricaO princípio de controle social do SUS levanta a proposta 

de protagonismo e a autonomia dos usuários dos serviços na gestão dos 

processos de trabalho no campo da saúde coletiva.  Sendo assim, criaram-se 

os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais de Saúde, bem como as 

Conferências de Saúde (lei n.º 8.142, de 1990).  

O papel dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, tal 

como o das Conferências de Saúde Mental, seria garantir a participação dos 

trabalhadores, usuários de saúde mental e seus familiares nos processos de 

gestão do SUS, buscando o protagonismo dos usuários na construção de uma 

rede de atenção à saúde mental. As Conferências Nacionais de Saúde Mental, 

em especial a III Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 2001, 

consolidaram a Reforma Psiquiátrica como política oficial do SUS e 

propuseram a conformação de uma rede articulada e comunitária de cuidados 

para as pessoas com transtornos mentais. 

A partir de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo Projeto de Lei 

Paulo Delgado, conseguiram aprovar em vários estados brasileiros as 

primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos 

psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. É a partir 

deste período que a política do Ministério da Saúde começou a acompanhar as 

diretrizes em construção da Reforma Psiquiátrica, ainda de forma não oficial.   

Na década de 1990, o Brasil avançou no sentido de criar um sistema 

humanizado de Saúde Mental, comprometendo-se na Declaração de Caracas 



 

 

 

por ocasião da realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, 

passando a vigorar no país as primeiras normas federais regulamentando a 

implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas experiências dos 

primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, além das primeiras normas para 

fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. Neste período, o 

processo de expansão dos CAPS e NAPS era descontínuo.  

As novas normatizações do Ministério da Saúde de 1992, embora 

regulamentassem os serviços de atenção diária, não instituíram uma linha 

específica de financiamento para os CAPS e NAPS. Do mesmo modo, as 

normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos não 

previam mecanismos sistemáticos para a redução de leitos. Ao final deste 

período, o país tinha em funcionamento 208 CAPS, embora cerca de 90% dos 

recursos do Ministério da Saúde para a Saúde Mental fossem destinados aos 

hospitais psiquiátricos (BRASIL, DAPE, 2005). 

 

 

DESAFIOS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

Legislação 

O Brasil tem uma proposta de sistema de saúde mental inovador, 

centrado nos cuidados na comunidade, mas ainda enfrenta grandes desafios 

em sua implementação (MATEUS et al., 2013). 

Uma legislação em saúde mental de um país ou região defensora dos 

direitos dos portadores de transtorno mental, como o direito ao tratamento e à 

proteção contra a discriminação e marginalização econômica, pode ser 

considerada tanto parte política de saúde mental, quanto estratégia para 

consolidação desta (OMS, 2003). Essa legislação pode acoplar regulação do 

sistema de atendimento em saúde mental, sob o aspecto de financiamento, 

credenciamento dos técnicos e serviços, padrões mínimos de qualidade etc. 

Uma das principais estratégias no Brasil para implementação da política de 



 

 

 

saúde mental diz respeito à regulamentação do sistema, perpassando a 

estrutura normativa dentro do SUS. O Ministério da Saúde publicou, de 1990 a 

2010, 68 portarias versando sobre a área de saúde mental: regulamentação 

dos serviços, formas e valores no financiamento, criação de programas e 

grupos de trabalho (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, 2010 apud 

MATEUS et al., 2013).  

 

Redução dos leitos psiquiátricos 

A respeito da cobertura de leitos psiquiátricos há evidências de que 

serviços comunitários e hospitalares atuando em conjunto (THORNICROFT; 

TANSELLA, 2004 apud MATEUS et al., 2013) atende de forma mais eficiente 

às necessidades dos usuários do que um sistema planejado unicamente com o 

componente hospitalar ou o comunitário. Entretanto, superar o modelo 

hospitalocêntrico ainda é uma expectativa da política de saúde mental 

brasileira, todavia não está esclarecido de que forma será otimizada a oferta de 

leitos para hospitalização nem se toda internação/“acolhimento” será 

efetuadaindiferenciadamente nos CAPS III ou em unidades de psiquiatria em 

hospital geral (UPHG). 

O processo de redução planejada e programada de leitos no decorrer 

dos anos se deu conjuntamente com a expansão da rede de atenção como 

representado no “Gráfico 1”. Cerca de 16.000 leitos em Hospitais Psiquiátricos 

foram fechados neste período através do PNASH/Psiquiatria e do PRH - 

Programa de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica (BRASIL. DAPE, 

2010). 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 1 -

 

O planejamento proposto nas Diretrizes para a Programação Pactuada e 

Integrada da Assistência à Saúde (BRASIL

apud. MATEUS et. al, 2013) utiliza o conceito de “leitos integrais em saúde 

mental”, isto é, a soma dos leitos psiquiátricos em hospit

psiquiátricos, leitos de CAPS III e prontos

cobertura de lei. 

 

 

 

- Leitos psiquiátricos SUS por ano (2002 –2009) 

proposto nas Diretrizes para a Programação Pactuada e 

a da Assistência à Saúde (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE

apud. MATEUS et. al, 2013) utiliza o conceito de “leitos integrais em saúde 

mental”, isto é, a soma dos leitos psiquiátricos em hospitais gerais, hospitais 

psiquiátricos, leitos de CAPS III e prontos-socorros, para calcular o alcance da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposto nas Diretrizes para a Programação Pactuada e 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006 

apud. MATEUS et. al, 2013) utiliza o conceito de “leitos integrais em saúde 

ais gerais, hospitais 

socorros, para calcular o alcance da 



 

 

A “Tabela 1” indica que em 2006, a soma dos “leitos integrais de saúde 

mental” sem os leitos em hospital psiquiátrico, mesmo se 

leitos particulares no País, não passava de um décimo do proposto para a 

cobertura em um Município funcionando com a chamada rede substitutiva.

Houve Redução de 31% dos leitos em Hospitais Psiquiátricos (HP) de 

1999 a 2004. Em 2005 passou de

HP para 0,17 leitos públicos por mil habitantes em HP, em 2011 (Brasil, 

Ministério da Saúde, 2012). Em termos comparativos, os países de renda 

“média alta”, mesma categoria do Brasil, têm, na mediana, 0,77 leito

habitantes, somando-se, neste último índice, leitos em Hospitais Psiquiátricos e 

Hospitais Gerias (OMS, 2005). O dado mais recentea média nacional é de 

0,189 de leitos por mil habitantes (BRASIL. DAPE, 2010). Apesar da redução 

 

 

A “Tabela 1” indica que em 2006, a soma dos “leitos integrais de saúde 
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Ministério da Saúde, 2012). Em termos comparativos, os países de renda 
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os dados são preocupantes, considerando da média nacional de leitos, alguns 

municípios têm grande concentração de hospitais psiquiátricos, todo o restante 

do País está muito abaixo dessa média. 

Se compararmos os Estados ou regiões do País, com a variação dos 

índices de serviços ou recursos humanos por habitante, nas diferentes regiões, 

indica que as mais carentes (em especial a Região Norte) têm dificuldade em 

oferecer acesso ao tratamento. 

A redução de leitos em hospitais psiquiátricos acaba por ser um objeto 

de planejamento, para que ocorra de forma gradual, e acompanhada por 

programas de apoio, como a abertura de SRT e a bolsa De Volta Para Casa. 

No entanto, as más condições de muitos hospitais psiquiátricos conveniados e 

a falta de estímulo financeiro para que estes invistam em sua infraestrutura 

podem estar levando a um descredenciamento não previsto de hospitais, com 

risco de crises de falta de assistência. 

Os CAPS e os SRT foram priorizados na política nacional e se 

expandiram nos últimos anos, porém, faltam investimentos na UPHG e a 

“aposta implícita” de que os leitos nos CAPS III suportam a falta de leitos em 

hospital geral pode gerar dificuldades para o paciente e a equipe de saúde 

mental, nos casos mais graves ou com comorbidades clínicas (MATEUS et al., 

2013), como podemos observar em fechamentos de alas psiquiátricas tanto em 

UPHG e HP.  

Considerando essas implicações, a pergunta que fazemos é: “Que 

destinoterão às pessoasantes institucionalizadas, nos hospitais psiquiátricos? 

para onde vão e em quais condições, se não há vagas suficientes nesta rede? 

 

Instrumentos de gestão e avaliação 

 

Um dos instrumentos de gestão que prevê as reduções e fechamentos 

de leitos de hospitais psiquiátricos de forma gradual é o Programa Nacional de 

Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria), instituído em 



 

 

 

2002, por normatização do Ministério da Saúde. O Programa Nacional de 

Avaliação do Sistema Hospitalar (PNASH) avalia os hospitais psiquiátricos, 

segundo diretrizes da portaria n.º 251 do Gabinete do Ministro, de 2002. A 

avaliação utiliza um instrumento resultante de dois roteiros: de saúde mental e 

de vigilância sanitária (condições de higiene, alimentação, farmácia etc.). O 

Programa realizou vistorias em hospitais psiquiátricos públicos e conveniados 

ao SUS em 2002, 2003/2004 e 2006/2007. (MATHEUS et al. 2013). 

Outro programa, o de Reestruturação da Assistência Hospitalar (PRH), 

instituído em 2004, tem como fim promover a redução progressiva dos leitos 

dos macro-hospitais (acima de 600 leitos) e hospitais de grande porte (com 240 

a 600 leitos psiquiátricos). Neste programa são definidos os limites máximos e 

mínimos de redução anual de leitos para cada classe de hospitais. (MATHEUS 

et al. 2013). 

Os hospitais com mais de 200 leitos devem reduzir, no mínimo, a cada 

ano, 40 leitos; aqueles com 320 a 440 leitos podem chegar a reduzir de 40 a 80 

leitos ao ano; e os hospitais com mais de 440 leitos podem chegar a reduzir, no 

máximo, 120 leitos ao ano. Para a efetividade do programado espera-se que os 

hospitais que não aderirem à diminuição planejada (da mesma forma que os 

hospitais mal avaliados no PNASH) recebem um valor de diária hospitalar 

menor do que aqueles que diminuíram seus leitos ou eram previamente de 

menor porte (MATHEUS et al. 2013). 

 

 

 



 

 

 

     Tabela 2 - Leitos de psiquiatria em Hospitais Gerais por UF (julho de 2008)

 

A tabela 2 indica o número estimado de leitos de psiquiatria em 

Hospitais Gerais. A expansão e qualificação de leitos de atenção integral à 

saúde mental nos Hospitais Gerais é um grande desafio para a rede de saúde 

mental. Os leitos, articulados aos CAPS III, às emergências gerais e aos 

Serviços Hospitalares de Referência para Álcool e Drogas devem oferecer 

acolhimento integral ao paciente em crise, articulando-se com outros 

dispositivos de referência para o usuário. Com a devida regulação desses leitos 

de atenção integral pode garantir a acessibilidade e resolutividade, 

especialmente nas grandes metrópoles (BRASIL. DAPE, 2010). 



 

 

 

 

Tabela 3 - Mudança do perfil dos hospitais psiquiátricos (2002 a 2009) 

 

 

Como apresentado na Tabela 3, desde 2002 os hospitais psiquiátricos 

estão diminuindo.  Em 2002, só 24% dos leitos estavam nesses hospitais, já 

em 2009 cerca 44% dos leitos em hospitais psiquiátricos localizavam-se em 

hospitais de pequenos portes (BRASIL. DAPE 2010). Essa mudança 

proporcionada pelo Programa de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica 

(PRH) - suscitou a necessidade de atualizar as classes de remuneração dos 

hospitais psiquiátricos – levando em conta o porte dos hospitais, tendo em vista 

que os de menor porte, desde a instituição do PRH,recebem melhor 

remuneração. 

Além de estratégias como PRH e o PNASH – onde o primeiro estimula 

hospitais a reduzirem seu número de leitos de forma gradual e o segundo fecha 

hospitais que não alcançama pontuação mínima na avaliação –, inúmeros 

hospitais psiquiátricos optam pelo descredenciamento do SUS nos últimos 

anos, por considerarem o valor das diárias insuficiente. 

Estudando de forma empírica, observa-se nestas instituições que, ao 

perceberem que sua margem de lucro diminui, passam a diminuir 

investimentos no serviço, reduzindo equipe técnica e condições de 

infraestrutura(MATHEUS et al. 2013). Quando estas instituições são 

questionadas pelos usuários, familiares, vigilância sanitária ou mesmo 

percebem o risco de ser rebaixadas ou descredenciadas pelo PNASH, se 



 

 

 

descredenciam, afetando a cobertura de sua região, devido o imprevisto e os 

prazos pequenos para seu desligamento do sistema. 

A proposta também tem em seu plano que cada um dos hospitais 

psiquiátricos da rede, seja avaliado pelo instrumento de coleta de dados 

qualitativo, o PNASH/Psiquiatria, pontuando a estrutura física do hospital, a 

dinâmica de funcionamento dos fluxos hospitalares, os processos e os recursos 

terapêuticos da instituição, bem como a adequação e inserção dos hospitais à 

rede de atenção em saúde mental em seu território e às normas técnicas gerais 

do SUS. Parte deste processo de avaliação também deveria ocorrer 

“entrevistas de satisfação” com pacientes longamente internados e pacientes 

às vésperas de receber alta hospitalar. 

O instrumento indica uma pontuação que, cruzada com o número de 

leitos do hospital, permite classificar os hospitais psiquiátricos em quatro 

grupos diferenciados: aqueles de boa qualidade de assistência; os de 

qualidade suficiente; aqueles que precisam de adequações e devem ser 

reinspecionados; e aqueles de baixa qualidade, encaminhados para o 

descredenciamento pelo Ministério da Saúde, que supostamente passariam 

pelos cuidados necessários para evitar desassistência à população (BRASIL. 

DAPE, 2005). 

 

Financiamento  

Em um sistema público subfinanciado - os recursos destinados à 

operacionalização e financiamento do SUS ficam muito aquém de suas 

necessidades -, a transferência de recursos de atenção hospitalar para os 

ambulatórios para comprovar a eficiência sistêmica pode desencadear a 

escassez e barreiras de acesso aos serviços mais complexos. As inovações 

em saúde mental orientadas à atenção comunitária dependem destes 

movimentos serem coordenados e capazes de compensar lacunas de provisão 

de serviços, como ocorre no SUS. A desospitalização pode ser prejudicada na 

continuação de organizar uma rede de Saúde Mental em bases 

exageradamente autônomas. 



 

 

 

Considerando a dimensão e o plano de descentralização do SUS parece 

ser complexo referir-se a um orçamento nacional para a saúde mental. O 

governo federal estimou gastar 2,35%, em 2005, e 2,51%, em 2011, do seu 

orçamento para a saúde, com saúde mental. Entretanto, sabe-se que os 

estados e municípios da União gastam de sua própria verba, quantias variadas 

em saúde, dentre estas, saúde mental. 

Estudos vêm apontando que a proporção de gastos com internações 

psiquiátricas comparadas a cuidados na comunidade diminuíram. Em 2005, o 

Ministério da Saúde gastava 51% do orçamento da saúde mental com ações 

na comunidade e medicamentos, chegando a 71,2% em 2011. Porém os 

números indicados nas planilhas do DATASUS, observou-se que, durante a 

transição para o modelo comunitário, o gasto pelo governo federal com saúde 

mental diminuiu (ANDREOLLI et al., 2007 apud. MATEUS et. al, 2013), 

portanto nem toda a verba antes gasta com internações psiquiátricas 

atualmente é investida em serviços e ações comunitários, embora esse dado 

sobre a redução tenha sido contestada pela coordenação de saúde mental do 

Ministério da Saúde (Delgado, 2007). 

No país as principais fontes de dados utilizadas para monitorar os 

procedimentos de saúde mental são os bancos de dados DATASUS (BRASIL 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009 apud MATEUS et al., 2013) e CNES (BRASIL 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009 apud MATEUS et al., 2013). Entretanto, o 

DATASUS tem suas limitações quanto ao monitoramento do sistema de saúde 

mental, tanto pela falta de informações necessárias apenas para o sistema de 

saúde mental, quanto pelo fato de não contabilizar os procedimentos realizados 

na chamada medicina complementar (convênios de saúde, cooperativas 

médicas e serviços particulares). Os dados da medicina complementar são 

relevantes para avaliação do setor público, como por exemplo, para verificar se 

o modelo atual está gerando aumento da procura por leitos particulares.  Outro 

empecilho pelo uso exclusivo do DATASUS é que, sendo um sistema de dados 

fundamentalmente criado para o controle do repasse de verbas aos estados, 

municípios e prestadores de serviço conveniados, seus números podem 

apresentar um viés pelo risco de superfaturamento. 



 

 

 

Políticas  

A avaliação das políticas nacionais é um desafio sobre o qual há pouca 

produção científica e muito pouca abertura para articulação entre os diferentes 

discursos sobre a reforma psiquiátrica, há pouco consenso para alcançarem às 

práticas concretas de forma efetiva, o qual a população em sofrimento mental 

poderia se beneficiar. A avaliação da política nacional de saúde mental 

brasileira é especialmente difícil, devida a dimensão e complexidade de nosso 

sistema de saúde (MATEUS, 2013). A reforma do sistema de saúde mental 

brasileiro demonstrou, nos últimos 20 anos, intensa mudança no modelo de 

assistência, e de certa forma no destino dos recursos financeiros, e no 

arcabouço legislativo. Contudo, o sistema de saúde mental no Brasil apoia-se 

sobre uma política híbrida, que avança sobre uma contínua tensão entre 

concepções diferentes da reforma da atenção psiquiátrica. 

Thornicroft e Tansella (2006 apud. MATEUS et. al, 2013) compartilham 

uma estratégia na relação entre legislação, governo e sociedade (vulgo 

“opinião pública”) na evolução das políticas de saúde mental (Figura 1). 

     A política de saúde mental ao ser constituída vai além de decisões técnicas 

sobre estratégias, também é tomada por um gama de interesses contínuo e 

mútuo. O caráter subjetivo da saúde mental permitiu certa abertura para os 

debates sociais sobre os critérios de normalidade e doença, os tratamentos 

preconizados, e o mandato social dos profissionais da área, fossem incitados e 

antagonizados.  Essa trama envolve a ação de grupos organizados, ligados a 

entidades representativas de usuários e familiares ou de categorias 

profissionais (sindicatos, associações, conselhos profissionais) e grupos da 

comunidade acadêmica. Há grupos que se posicionam e promovem lutas que 

buscam influenciar a opinião pública e políticos para a condução da política de 

saúde mental de acordo com os princípios que defendem. 

 

 

 

 



 

Figura 1 – Influências do governo e da opinião pública nas leis e políticas de saúde mental

 

No Brasil, três grandes grupos de influência: 

defensores da reforma favoráveis à psiquiatria comunitária

modelo da reforma italiana (ou antimanicomiais).

Os princípios da política de saúde mental brasileira costumam ser 

sintetizados com base nas resoluções da Declaração de Caracas 

(UZCÁTEGUI; LEVAVM, 1990 apud MATEUS et al., 2013).

1. A reestruturação da assistência psiquiátrica associada ao Atendimento 

Primário da Saúde, no quadro dos Sistemas Locais de Saúde, permite a 

promoção de modelos alternativos, centrados na comunidade e dentro de suas 

redes sociais. 

2. A reestruturação da assistência psiquiátrica na região implica a revisão 

crítica do papel hegemôn

prestação de serviços. 

3. Os recursos, cuidados e tratamentos dados devem: salvaguardar sem 

qualquer discriminação, a dignidade pessoal e os direitos humanos e civis; 
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basear-se em critérios racionais e tecnicamente adequados; propiciar que o 

enfermo, permaneça em sua comunidade. 

4. As legislações dos países devem: assegurar o respeito aos direitos humanos 

e civis dos doentes mentais; promover a organização de serviços comunitários 

de saúde mental que garantam seu cumprimento; capacitar recursos humanos 

em Saúde Mental e Psiquiatria seguindo o modelo da reforma, passando pelo 

serviço de saúde comunitária e propiciando a internação psiquiátrica nos 

hospitais gerais, de acordo com os princípios do SUS. 

Contudo, atualmente, é comum se perceber contradições diante do 

modelo antimanicomial. No encontro “Saúde mental e cidadania no contexto 

dos sistemas locais de saúde”, realizado em 1991, Borges e Baptista (2008 

apud. MATEUS et.al., 2013, p.25-26), comentam: 

Esse encontro foi marcado pela articulação das propostas 
basaglianas com os princípios da Declaração de Caracas. (...) Essa 
articulação abria possibilidade de dubiedade da ação que passaria a 
ser desenvolvida pela Coordenação Nacional de Saúde Mental.  

Os pressupostos que embasam cada vertente apresentam 
incongruências que, se num primeiro momento passam 
despercebidas, brevemente ganham materialidade em torno de 
questões como: o conceito de Atenção Primária em Saúde em 
contraposição ao de Atenção Básica e seus efeitos sobre a 
responsabilização territorial com a organização de múltiplos e 
complexos dispositivos de assistência. (...) Ademais, a Declaração de 
Caracas não toca nos aspectos da desconstrução do saber 
psiquiátrico que está no cerne das experiências vividas em Trieste 
(na Itália) e em Santos (Estado de São Paulo, Brasil).  

 

O documento considerado como melhor representante do hibridismo da 

política brasileira é o Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde 

Mental (BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2002 apud MATEUS et 

al., 2013). Este segue propostas como: garantir leitos de curta duração em 

hospitais gerais como estratégia, visto que a rede de atenção deve trabalhar 

com a extinção da internação psiquiátrica, independente de suas formas; abolir 

o eletrochoque, por ser prática de punição desrespeitando os direitos humanos; 

abolir o uso abusivo de psicofármacos. 

Nessa mesma direção, a política de recursos humanos deve estimular a 

dissolução do “manicômio mental” implícito no saber científico convencional, 



 

 

 

que discrimina o saber popular, por meio da maior valorização da experiência 

de familiares e usuários, garantindo dessa forma a integração e o diálogo com 

os saberes populares, por meio da proposta de garantir o desenvolvimento de 

estratégias diversas de ofertas de serviços de saúde mental baseadas nas 

possibilidades dos indivíduos, das famílias e dos serviços, para prestar 

cuidados e não apenas na identificação de “patologias”. 

 Todavia, no mesmo documento, encontram-se posições dentro do 

referencial da psiquiatria comunitária: 

• Ações de assistência, promoção, prevenção e reabilitação psicossocial, 

por meio de rede de serviços territoriais de saúde mental, substitutivos 

ao hospital psiquiátrico, composta por urgência psiquiátrica, leito 

psiquiátrico em hospital geral (capacitado para o atendimento de 

urgências), Centro ou Núcleo de Atenção Psicossocial (CAPS ou 

NAPS); 

• Núcleo de atenção à população usuária de álcool e outras drogas, 

hospital-dia, oficina terapêutica, centro de convivência, programa de 

geração de trabalho e renda, cooperativa e serviço residencial 

terapêutico, trabalhando de forma integrada e complementar. Além de 

atendimento nas unidades básicas de saúde (UBS), com um protocolo 

de referência e contra referência; 

•  Estabelecer que as urgências de psiquiatria sejam atendidas em 

serviços de emergência geral; criar e implantar ambulatórios de 

neurologia, com profissionais capacitados, oferecendo exames 

complementares nos municípios-polo e microrregião; 

• Priorizar ações de cuidados primários de saúde mental nas UBS, 

relacionado aos quadros clínicos e subclínicos de depressão, ansiedade 

e suas relações de comorbidade; Adequar a política de medicamentos à 

programação orçamentária e à necessidade de medicamentos baseada 

no perfil epidemiológico e atualização técnico-científica, e garantia de 

pleno acesso. 

 

 



 

 

 

Integração com a Rede de Atenção Primária  

 

As inovações da reforma psiquiátrica dependiam – e ainda dependem - 

do financiamento e de integração dos serviços comunitários à rede de atenção 

primária, do desempenho geral do SUS e da redução de serviços exclusivos e 

autônomos na atenção primária. O modelo reformador recomendou a 

substituição progressiva dos hospitais por serviços cuja complexidade, em 

termos de equipamentos, é menor em troca de maior complexidade na 

abordagem aos pacientes e no suporte às suas famílias, buscando acolher esta 

clientela, em contraposição ao obsoleto, agressivo e condições desumanas do 

modelo centrado no manicômio. Propondo a troca de o ambiente hospitalar, 

com maior escala de atendimento e acesso a recursos de emergência, por um 

ambiente comunitário e ambulatorial mais adaptado às necessidades 

individuais e familiares - trocou-se escala por qualidade.  

 O ideal seria os CAPS atuar como serviço especializado para o 

atendimento a pacientes com diferentes níveis de gravidade (BRASIL. DAPE, 

2005). De forma que, um sistema abrangente de porta de entrada incluísse a 

rede de atenção primária disponível, além de profissionais de saúde mental 

que participassem ativamente destes serviços e não simplesmente ser mais um 

local, no qual a estrutura física muda, porém continua sendo reproduzido à 

lógica manicomial.  

 

Formação de Recursos Humanos 

 

Outro desafio para o processo de consolidação da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira abrange uma formação de recursos humanos capaz de superar o 

paradigma da tutela do louco e da loucura. O processo da Reforma psiquiátrica 

solicita de tempos em tempos a atualização técnica e teórica dos profissionais, 

que por vezes, encontram-se desmotivados por remunerações insuficientes 

e/ou contratos precários de trabalho. Além disso, como citado acima, várias 



 

 

 

localidades do país têm muitas dificuldades para o recrutamento de 

determinadas categorias profissionais, geralmente formadas e residentes nos 

grandes centros urbanos (BRASIL. DAPE, 2005). 

O Ministério da Saúde, em 2002, desenvolveu o Programa Permanente 

de Formação de Recursos Humanos para a Reforma Psiquiátrica, que teve 

como objetivo incentivar, apoiar e financiar a implantação de núcleos de 

formação em saúde mental para a Reforma Psiquiátrica através de convênios 

estabelecidos com a participação de instituições formadoras (especialmente 

universidades federais), municípios e estados. A partir de 2003, o Ministério 

instituiu a Secretaria Nacional de Gestão do Trabalho em Saúde (SGESTES), 

uma estrutura organizativa mais ampla, a fim de enfrentar as necessidades 

qualitativas e quantitativas de recursos humanos para o SUS.  Apesar de 

oferecer e realizar cursos de especialização e atualização para trabalhadores 

da atenção básica e dos CAPS, o alcance é restrito beneficiando profissionais 

de 15 estados, totalizando 21 núcleos regionais em funcionamento. 

Sobre a baixa integração da rede de atenção primária, pode ser 

apontada a dependência do financiamento dos governos municipais que 

apresentam na realidade das práticas, gestões administrativas e financiamento 

inadequados, que representam as principais fragilidades do novo modelo 

substitutivo de hospitais psiquiátricos. Portanto, para o CAPS ser considerado 

como uma estratégia de um novo modelo se faz necessário reconhecer que o 

progresso da reforma dependa da adoção de novas práticas clínicas e 

terapêuticas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profissionais da Saúde Mental na Atenção Básica  

 

Em janeiro de 2008, a portaria n.º 154 do Ministério da Saúde criou os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), buscando: 

A responsabilização compartilhada entre as Equipes Saúde da 

Família e as equipes do NASF na comunidade, prevendo a revisão da 

prática atual do encaminhamento se baseando nos processos de 

referência e contrarreferência, ampliando-a para um processo de 

acompanhamento longitudinal de responsabilidade da equipe de 

Atenção Básica/Saúde da Família [...] (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009 apud MATEUS, 2013). 

Os profissionais da área da saúde mental dos NASF devem trabalhar 

conjuntamente com as equipes do PSF: “consistindo nas ações de supervisão, 

atendimento compartilhado e capacitação em serviço, realizado por uma 

equipe de saúde mental para equipes ou profissionais da Atenção Básica” 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2007 apud MATEUS, 2013). Os CAPS 

podemtambém formar equipes de referência em saúde mental, sediadas tanto 

nos CAPS como nos NASF devem ser responsáveis, cada qual, pelo 

acompanhamento matricial de 6 até 9 equipes do PSF ou da Atenção Básica 

em geral. Ainda não há estudos disponíveis sobre da efetividade e eficiência 

dessa forma de capacitação e atendimento. 

As iniciativas para treinamento dos profissionais na Atenção Básica 

atualmente estão centradas nas ações de matriciamento4, porém um número 

não conhecido de programas de capacitação em saúde mental ocorre em 

diversos municípios. Somente uma pequena parcela dos técnicos de Atenção 

Básica realiza treinamento em manejo de psicotrópicos, intervenções 

psicossociais ou outros temas de saúde mental. Não existe um conteúdo 

mínimo padronizado para essas atualizações. O matriciamento tem 

                                                           
4 CHIAVERINI, 2011: um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num 

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

terapêutica, a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações profissionais.  



 

dificuldades em sua implementação, já que ainda são poucos os profis

de saúde mental formados para trabalhos nesse referencial. 

Em 2005 havia 24.600 equipes do PSF (Programa Saúde da Família) 

implantadas, o que geraria a necessidade de pelo menos 2.730 equipes de 

matriciamento em saúde mental, para a cobertura do PSF. 

 

 

Outras considerações devem ser indicadas a respeito dos desafios da 

Reforma Psiquiátrica que abrangem acessibilidade e equidade 

associados aos desafios enfrentados pelo SUS (BRASIL. DAPE, 2005):
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Outras considerações devem ser indicadas a respeito dos desafios da 

Reforma Psiquiátrica que abrangem acessibilidade e equidade - também 

associados aos desafios enfrentados pelo SUS (BRASIL. DAPE, 2005): 



 

 

 

• Estima-se que 3% da população necessitam de cuidados 

contínuos em saúde mental, decorrentes de transtornos severos e 

persistentes (psicoses, neuroses graves, transtornos de humor 

graves, deficiência mental com grave dificuldade de adaptação). 

O alcance do problema (no Brasil, cerca de 5 milhões de 

pessoas) exige uma rede de cuidados densa, diversificada e 

efetiva. 

• Cerca de 10 a 12% da população não sofrem transtornos severos, 

entretanto, precisam de cuidados em saúde mental, na forma de 

consulta médico-psicológica, aconselhamento, grupos de 

orientação e outras formas de abordagem. 

• O modelo hospitalocêntrico (e também o dos ambulatórios de 

especialidades), sendo concentrador de recursos e de baixa 

cobertura, é incompatível com a garantia da acessibilidade. 

• Sem a potencialização da rede básica ou atenção primária de 

saúde, para a abordagem das situações de saúde mental, não é 

possível delinear resoluções efetivas para o desafio da 

acessibilidade. Ainda há muita discrepância no estágio da 

atenção à saúde mental nos municípios, havendo a necessidade 

de desenvolver sistemas de informação que possam dar 

subsídios para compreender o impacto dessas ações. 

• Transtornos graves associados ao consumo de álcool e outras 

drogas (exceto tabaco) atingem pelo menos 12% da população 

acima de 12 anos, sendo o impacto do álcool dez vezes maior 

que o do conjunto das drogas ilícitas. A criminalização do 

consumo agrava a vulnerabilidade dos usuários de drogas, 

focando a problemática na esfera da segurança pública, 

sobrepondo ao aspecto da saúde. Exige uma articulação efetiva e 

inventiva entre a rede de cuidados e outras políticas setoriais, 

como justiça, segurança pública, trabalho, educação, ação social. 

Sem esta articulação e cooperação intersetorial, um acesso 

efetivo à prevenção e ao tratamento não está assegurado. 



 

 

 

• A qualidade do atendimento deve ser garantida em todas as 

regiões do país, mesmo as mais carentes e distantes dos centros 

universitários, e pode ser assegurada através de um forte 

programa de capacitação, supervisão e formação de 

multiplicadores. Além disso, o distanciamento entre as instituições 

de formação e pesquisa e a saúde pública, no Brasil, agrava as 

carências de formação e qualificação de profissionais. 

 

Questões relacionadas à saúde mental englobam o contexto político e 

social brasileiro como um grande desafio na busca da garantia de direitos dos 

cidadãos com transtornos mentais. Houve avanços que acompanharam – e 

ainda acompanham - as transformações na condução do cuidado em saúde 

mental, desafiando os gestores, que são solicitados a redirecionar o modelo de 

atenção, implantando recursos de saúde com potencial técnico para efetivar 

essa transformação. Sob essa perspectiva, mudar o modelo de atenção não se 

limita em “erguer muros de concreto”, abrindo novos serviços.  

A implantação de CAPS, Residências Terapêuticas, Centros de 

Convivência, Unidades de Acolhimento, Enfermarias de Saúde Mental em 

Hospital Geral perpassa a vontade política do gestor, recursos financeiros, 

administrativos e técnicos de que vezes os municípios não dispõem por uma 

série de fatores, mas como exemplo comum pode ser citado a “falha na 

distribuição de verba” (BRASIL.DAPE, 2005). 

O próprio potencial humano também pode barrar a expansão de uma 

rede psicossocial. Como já foi dito acima, algumas categorias profissionais são 

ausentes ou não capacitadas em São Paulo e na maior parte do País, 

comprometendo a implantação da rede psicossocial, além das falhas sobre 

pautas das três esferas de gestão (municipal, estadual, federal). 

A transformação do modelo de atenção em saúde mental sustentado 

pela política vigente convoca a transformar paradigmas que envolvem culturas, 

crenças e preconceitos que nos remetem à história da saúde mental no País, e 

este enfrentamento se estabelece no dia-a-dia das equipes com a rede, na 

construção da intersetorialidade, nas tensões suscitadas pela judicialização da 



 

 

 

saúde mental e no manejo de situações de crise, como ocorre atualmente nas 

questões do consumo de crack e de outras drogas (BRASIL.DAPE, 2005).  

Nesse contexto, a judicialização dos procedimentos relacionados aos 

cuidados em saúde mental e à dependência de substâncias psicoativas 

retrocede à lógica da internação ou ações mediadas pela segurança pública, 

não pela saúde - desconsiderando o contexto -, como única alternativa de 

cuidado, favorecendo a ruptura dos vínculos familiares em detrimento da 

atenção comunitária. Deste modo, as soluções imediatistas, desarticuladas e 

descontextualizadas, ainda com forte apelo midiático, são adotadas, de tempos 

em tempos, em se tratando de problemas de maior complexidade. O indivíduo 

não participa de seu próprio processo e apenas assiste a “bola de neve 

crescer.” 

 

 

4.2. A IRRACIONALIDADE DOS SÃOS PROJETADA NA LÓGICA 
MANICOMIAL 

 

A loucura nem sempre ocupou o lugar de destaque entre os grandes 

problemas da humanidade. De acordo com Foucault (1961/1991), na idade 

média a Lepra era o grande mal, que segregou milhares de pessoas nos 

leprosários. Ao final da idade média, surgiram as doenças venéreas, que 

rapidamente ocuparam o status de grande mal, bem como os sanatórios.  

No Renascimento, a loucura tornou-se o novo grande mal social. 

Entretanto, diferente do tratamento dado às pessoas que, no passado 

ocuparam os sanatórios, acometidas por lepra ou doenças venéreas, segundo 

Foucault (1961/1991), o louco foi ainda mais segregado, pois teve como 

destino final um barco conhecido como “Nau dos Loucos”, o qual os levava e 

os mantinham eternamente navegando. Antes de enfrentar a viagem sem volta, 

a pessoa era exposta a violência física e humilhações das quais participavam 

toda a comunidade.  



 

 

 

Com respeito à necessidade de se manterem os ritos da exclusão e do 

banimento na dinâmica das comunidades, Foucault (1961/1991) diz:  

 

Se se retirarem os leprosos do mundo e da comunidade visível da 
igreja, sua existência, no entanto é sempre uma manifestação de 
Deus, uma vez que, no conjunto, ela indica sua cólera e marca sua 
bondade: Meu companheiro, diz o ritual da Igreja de Viena, apraz ao 
Senhor que estejas infestado por essa doença, e te faz o Senhor uma 
grande graça quando te quer punir pelos males que fizeste neste 
mundo (p. 10). 

 

Como um grande desafio para a medicina, as doenças venéreas 

ocuparam o lugar da Lepra, porém carregada de um peso moral, terminou 

excluída junto com a loucura na “Nau dos Loucos”. A razão dessa medida não 

é conhecida, mas é possível que fosse a estratégia utilizada pelas 

municipalidades para manter a ordem nas cidades, livrando-se do indesejável, 

tais como: os doentes que os conhecimentos médicos não eram suficientes 

para tratar, e, os loucos que foram associados também ao estado de 

vagabundagem (FOUCAULT, 1961/1991). Ainda segundo o autor, é possível 

que não somente a medida de exclusão do louco estivesse atrelada ao hábito 

da Nau, mas também a tentativa da cura pela peregrinação a locais 

considerados sagrados justificasse a viagem dos degredados.  

Apesar de haver registros da existência de alas para tratamento dos 

doentes mentais nos hospitais da época, segundo Foucault (1961/1991), além 

da anotação de contabilidade nas quais constam donativos aos loucos 

recolhidos nesses locais, levantando-se a hipótese de que a “Nau dos Loucos” 

tenha sido uma nau de peregrinos subvencionados pelas cidades ou pelos 

hospitais; aquele que fez a viagem do seu lugar para jamais acolhido em outra 

parada, foi chamado de “o prisioneiro da passagem”. 

Quando no renascimento as internações passaram a ser mais 

numerosas, segundo Foucault (1961/1991) o fato coincidiu com uma grave 

crise econômica na Europa que gerou um alto índice de desempregos 

colocando nas ruas uma legião de pobres ociosos. Considerando que a loucura 

era associada aos atos e comportamentos imorais, não tardou para que esses 



 

 

 

pobres fossem internados junto com os loucos. Essa estratégia higienista pode 

ser observada no trecho a seguir: 

Há aí toda uma reabilitação moral do Pobre, que designa, mais 
profundamente, uma reintegração econômica e social de sua 
personagem. Na economia mercantilista, não sendo nem produtor 
nem consumidor, o Pobre não tinha lugar: ocioso, vagabundo, 
desempregado, sua esfera era a do internamento, medida com a qual 
era exilado e como que abstraído da sociedade. (FOUCAULT, 
1961/1991, p. 405). 

 

De acordo com Foucault (1961/1991) o modelo de manicômio, da 

institucionalização, que respinga na sociedade, baseia-se no estereótipo do 

louco, bem representado na obra de Bosh do final do século XV, que, exposto 

em sua nudez, com o gesticular aparentemente incoerente, os gritos de agonia, 

a postura corporal, indica alguém que está distante da realidade. O louco era 

aquele diferente num grupo no qual os demais se identificam com um padrão 

universal de comportamento, os ditos normais, que, controlavam seus impulsos 

e sublimavam suas frustrações, a fim de se manterem o mais distante possível 

do que se pudesse parecer com um insano. 

Numa sociedade na qual o medo do louco não era maior que o medo da 

loucura, o louco transitou pela insanidade, pela imoralidade, pela prisão que a 

soltura podia representar, e pela liberdade de obter a cura abrigada em 

segurança num asilo até alcançar o final do século XVIII, o status de paciente 

de uma instituição psiquiátrica enquanto a loucura tornou-se o objeto de estudo 

da Psiquiatria.  

Falar de preconceito em relação à loucura, nos remete aos sistemas de 

exclusão descritos por Foucault (1970/1996) sendo o primeiro a proibição da 

palavra, de maneira que aquele que fala se impõe por interdição do outro, 

especialmente nos temas da sexualidade e da política, áreas nas quais, o que 

se pensa não corresponde ao que se expressa em palavras. O segundo, da 

oposição razão/loucura, refere-se ao discurso do louco, que desprovido ou não 

de sentido, delirante ou verdadeiro, por falar o que pensa, é ignorado. A 

segregação do louco, pelo princípio de exclusão do discurso considerado 

desprovido de verdade quando, muitas vezes, desponta como verdade oculta. 



 

 

 

Mesmo que seja ouvido atentamente por um médico ou um psicólogo, a escuta 

está, em geral, atenta às incoerências do discurso, atendendo à necessidade 

de separação entre o normal e o patológico.  

O terceiro, a busca pela verdade, é comumente utilizado pelos cientistas 

e profissionais das grandes instituições, como médicos, juristas e religiosos, 

que, suprimindo o falso, transformam verdades questionáveis em absolutas. 

Ainda que transformado pelo tempo, a característica essencial dessa forma de 

exclusão persiste desde a Idade Média, justificando por meio das teorias a 

prática de atos desumanos e bárbaros no interior de instituições como hospitais 

e presídios (FOUCAULT, 1970/1996). 

Entretanto, o segundo princípio de exclusão pode ser considerado o 

mais grave, considerando que o discurso do louco é incompreensível para uma 

sociedade que pouco ou nada faz para entendê-lo. Por essa ótica, o 

preconceito pode ser analisado como uma forma de exclusão que controla o 

processo discriminatório entre os homens. Um processo no qual o médico 

apresenta seus pareceres defendendo-se da verdade do louco que enuncia a 

sua própria loucura, como tão bem colocado na citação abaixo: 

Penso na oposição da razão e da loucura. Desde a alta Idade Média, 
o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros: 
pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja 
acolhida, não tendo verdade nem importância, não podendo 
testemunhar na justiça, não podendo autentificar um ato ou um 
contrato, não podendo nem mesmo, no sacrifício da missa, permitir a 
transubstanciação e fazer do pão um corpo; pode ocorrer também, 
em contrapartida, que se lhe atribua por oposição a todas as outras, 
estranhos poderes: o de dizer uma verdade escondida, o de 
pronunciar o futuro, o de enxergar toda a ingenuidade, aquilo que a 
sabedoria dos outros não pode perceber (FOUCAULT, 
1970/1996,p.10). 

 

Para que a psiquiatria evoluísse como especialidade, foi necessário não 

somente reconhecer a loucura como enfermidade, mas também, desqualificar o 

discurso do louco, interditar a sua fala, bem como normatizar o conhecimento e 

o sistema de formação dos especialistas a fim de garantir a produção de 

verdades incontestáveis. 



 

 

 

De acordo com Foucault (1970/1996), o movimento de interdição do 

discurso do louco e da desqualificação da loucura, antes tradada como 

condição para elevadas percepções da vida e do mundo, passou ao status de 

doença, entendida como alienação mental. A Psiquiatria detém o conhecimento 

sobre a loucura, mas não somente, pois discorria sobre a doença mental 

influenciando as práticas sociais. A loucura que nos primórdios era associada 

ao discurso da verdade, sofreu tal depreciação que passou a ser tomada pela 

oposição razão desrazão e o discurso do louco deixa de ser escutado.  

Marca do triunfo da razão no século XIX, a doença mental foi produzida 

e não descoberta. 

[...] quis o destino, infelizmente, que as coisas fossem mais 
complicadas. E, de um modo geral, que a história da loucura não 
pudesse servir, em caso algum, como justificativa e ciência auxiliar na 
patologia das doenças mentais. A loucura, do devir de sua realidade 
histórica, torna possível, em um dado momento, um conhecimento da 
alienação num estilo de positividade que a delimita como doença 
mental, mas não é este conhecimento que forma a verdade desta 
história, animando-a secretamente desde sua origem. (FOUCAULT, 
2001, p.119) 

 

Nesse sentido a teoria foucaultiana faz críticas à psicanálise não apenas 

pela posição vigilante ocupada pelo psicanalista, mas por tornar seu olhar 

absoluto e revestido pela palavra do vigiado, conservando a estrutura asilar do 

olhar e da linguagem sem resposta e sem reciprocidade, mas que se presta a 

produzir uma verdade pelo absolutismo interpretativo. 

Regra da liberdade discursiva — ‘você não vai poder mais se gabar 

de enganar o médico, pois você não vai responder a perguntas; você 

dirá tudo o que lhe vem à cabeça sem que tente mesmo me 

perguntar o que penso disto, e se você quiser me enganar infringindo 

esta regra, não serei enganado realmente. E você terá caído no ardil 

já que terá perturbado a produção da verdade e só terá acrescentado 

algumas sessões à soma que me deve’ (FOUCAULT, 2001, p.125). 

 

Segundo o pensamento foucaultiano, não se trata de saber de onde vem 

ou para onde vai o poder, mas de que forma ele perpassa os fenômenos e ser 

meticuloso para investiga-lo a partir das relações sociais que é por onde ele se 



 

 

 

disfarça e se infiltra. No âmbito microscópico e não macroscópico, a dinâmica 

do poder entre os gêneros e as sexualidades é sutil e quase imperceptível. 

Observar esses jogos que impõe as referências entre os sujeitos normais e os 

“diferentes”. 

Para Louro (2007), as divergências que surgem entre os pesquisadores 

e suas teorias, e desses com o campo político são importantes para perturbar o 

“intolerável”, e questionar a naturalização. “Estar atenta ao intolerável” – Maitê 

Larrauri – que é caracterizado por aquilo que a maioria já tem naturalizado, 

portanto vê como normal. 

O psicólogo frente à luta antimanicomial é atravessado pela atuação em 

pesquisas científicas que, segundo Louro (2007) convida a um posicionamento 

distinto do estilo panfletário da militância, uma vez que o próprio tema da 

pesquisa enuncia o seu posicionamento teórico e político, bem como sua 

relação emocional com o fenômeno o qual está investigando. É desejável que o 

profissional se permita afetar pelos fenômenos os quais está mantendo menos 

isenção e assumindo as ‘posições-se-sujeito’, a fim de conduzir a pesquisa no 

sentido de ampliar as discussões, como afirma a autora: “Minhas escolhas têm 

me levado a desconfiar das certezas definitivas. Venho aprendendo a operar 

com o transitório, o mutante, e também com o local e o particular.” 

Louro (2007) aponta também para a importância da desconstrução de 

conceitos e paradigmas, entretanto, com muito cuidado para não incorrer na 

criação de novos conceitos que sejam novamente impostos. A desconstrução 

do paradigma manicomial pela imposição do modelo antimanicomial, sem que 

a sociedade se mobilize pelo tema, pode levar a uma atitude de simplesmente 

não se importar se há lei ou não. A lei assegura, mas não garante 

especialmente no que diz respeito à reinserção familiar e social, menos ainda 

sobre a inclusão social dos portadores de transtornos mentais. 

 

 

 



 

 

 

4.3. AUTONOMIA E OS CONFLITOS ÉTICOS E LEGAIS  

 

[...] A quem pretenda fazer um exame despreconceituoso do 
desenvolvimento dos direitos humanos depois da Segunda Guerra 
Mundial, aconselharia este salutar exercício: ler a Declaração 
Universal e depois olhar em torno de si. Será obrigado a reconhecer 
que, apesar das antecipações iluminadas dos filósofos, das corajosas 
formulações dos juristas, dos esforços dos políticos de boa vontade, o 
caminho a percorrer é ainda longo. E ele terá a impressão de que a 
história humana, embora velha de milênios, quando comparada à 
enorme tarefa que está diante de nós, talvez tenha apenas começado 
[...] (BOBBIO, 1992/2004, p. 25). 

  

Independente de se tratar de direito natural, histórico, absoluto ou 

relativo, a questão é encontrar meios seguros de garanti-los. A partir desta 

afirmação descreve três modos de fundamenta-los e analisa os Direitos 

Humanos: primeiro baseado na natureza humana considerando-a como sendo 

imutável e possível de ser conhecida na sua essência; o segundo apoiado nas 

evidências que também não são absolutas, pois tanto dependem como podem 

ser alteradas em valores, por mudanças históricas e culturais; o terceiro seria 

mostrar que são apoiados no consenso. 

Em seguida, o autor situa e analisa a Declaração Universal em três 

momentos à partir de 1789 até a declaração de 1948, sendo o primeiro 

momento dos direitos naturais exemplificados pelo artigo 1º “Todos os homens 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos”; o segundo dos direitos 

positivos, quando da passagem da teoria à prática criando uma nova 

concepção de Estado que tem o dever de garantir os direitos do indivíduo; e o 

terceiro momento é quando a Declaração ganha universalidade. Passando aos 

direitos do cidadão, protegidos até mesmo contra o próprio Estado que possa 

viola-los, teremos alcançado genuinamente os Direitos do Homem enquanto 

cidadão do mundo. 

A visão do autor é de uma declaração dinâmica, em constante 

aperfeiçoamento sendo que a Declaração Universal teria sido apenas o início 

de um processo que o final não se pode visualizar. O caminho pode ser 

descrito como direitos naturais que evoluíram para direitos positivos 



 

 

 

particulares, e destes para os direitos positivos universais. Segundo Bobbio 

(1992/2004), a partir desta evolução ao homem restou apenas: a proteção dos 

seus direitos, a opressão ou o direito a resistência. Sendo os direitos do 

homem atualmente protegidos pela comunidade internacional, faz-se 

necessário repensar que esta expressão pode sugerir um Homem por demais 

abstrato e dissociado do momento histórico e, portanto, esses direitos e 

deveres não seriam eficientes em outro momento histórico. Tratando-os como 

Direitos Humanos, estaremos discutindo não mais como um produto da 

natureza, mas sim da civilização humana, portanto direitos históricos, 

suscetíveis a transformações e ampliações, como por exemplo, a evolução dos 

direitos em três momentos, reafirmação do direito à liberdade, direitos políticos 

e direitos sociais. 

Sobre a ampliação desses direitos o autor cita o direito da criança, da 

mulher, do idoso, a questão da discriminação racial, de gênero, orientação 

sexual, religião, língua. Garantir esses direitos e manter a atualização 

constante, correspondendo a novas demandas, torna-se um problema a ser 

enfrentado pela comunidade internacional. Outra questão a ser enfrentada 

talvez seja a descolonização, que de certa forma, quando leva à 

autodeterminação dos povos, fere a Declaração dos Direitos do Homem, no 

artigo que diz: “nenhuma distinção será estabelecida com base no estatuto 

político, jurídico e internacional do país ou território a que uma pessoa 

pertence”. 

Segundo Bobbio (1992/2004), quando da Declaração dos Direitos do 

Homem a preocupação era fundamentar os direitos e leva-los ao consenso, 

que posteriormente passou à garantia desses, seguido da ampliação e, na 

atualidade, da punição daqueles que ferirem esses direitos. A estratégia de 

garantir os direitos através da proteção jurídica pode se dar através do poder 

(controle social) ou da influência (desencorajamento, condicionamento). 

Outro ponto criticado pelo autor é de que os direitos não são absolutos e 

sim relativos, uma vez que não há como garantir o direito de um grupo sem 

cercear o direito do outro. Por exemplo, o direito de não ser escravizado nega 

ao outro o direito de ter escravos; a liberdade de expressão esbarra num dos 



 

 

 

artigos que garante o direito de não ser difamado, enganado, humilhado. A 

partir desta constatação ele denomina de liberdades os direitos que o Estado 

não garante e de poderes àqueles nos quais o estado intervém. Desta forma, 

segundo Bobbio, liberdades e poderes são incompatíveis. 

O autor concluiu com a tese de que não basta fundamentar, proclamar e 

proteger os direitos humanos, quando em momentos de crise não é de fato 

possível garanti-los, como nesta passagem do texto que diz: “Para a realização 

dos direitos do homem, são frequentemente necessárias condições objetivas 

que não dependem da boa vontade dos que os proclamam, nem das boas 

disposições dos que possuem os meios para protegê-los.” (BOBBIO, 

1992/2004, p.25). Para o autor o problema não é filosófico, nem moral ou 

tampouco jurídico, mas que careceria de um desenvolvimento global da 

civilização humana e de encara-los dentro do contexto dos grandes problemas 

contemporâneos. 

O autor sugere a quem queira estudar o tema, inicie pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos após a Segunda Guerra Mundial e em seguida 

olhe em torno de si e constate que apesar de todos os esforços dos homens de 

boa vontade, ainda há um longo caminho a ser percorrido.  

Bobbio (1992/2004) problematizou o não-absolutismo e a relatividade 

dos Direitos Humanos, apontando a falta destes em um desenvolvimento global 

da civilização humana, de forma a contextualiza-los nas problemáticas 

humanas, assim como Santos (2009), que questiona a concepção dos Direitos 

Humanos. Para ele, enquanto os Direitos Humanos forem concebidos de forma 

universal, tenderão operar de forma localizada, propondo que eles sejam 

operados de forma cosmopolitana ereconceituados como multiculturais. 

A transformação dos Direitos Humanos foi marcada após a Guerra Fria, 

fazendo parte de sua política, sendo que na 2ª Guerra Mundial estiveram em 

geral, a serviço dos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados 

Capitalistas hegemônicos. Havia duplos critérios na avaliação da declaração 

dos Direitos Humanos, os quais violavama própria declaração. O Ocidente 

defendia que os Direitos Humanos fossem sacrificados em nome das metas de 

desenvolvimento. Usando um discurso que defendia os Direitos 



 

 

 

Humanos,cometeraminúmeras atrocidades criando uma aura de suspeita 

quanto ao roteiro emancipatório proposto pelo autor. 

Para Santos (2009), os Direitos Humanos podem preencher um vazio 

deixado pelo Socialismo, no sentido da emancipação, mas ainda de forma 

condicional, já que há uma tendência dos movimentos sociais, em geral, de 

operar de forma extremista. É comum grupos sociais partirem para o embate, 

se sobrepondo um ao outro, como se pode perceber durante a história da Luta 

Antimanicomial, onde os embates dos movimentos sociais e instâncias 

governamentais se chocaram e seguem mantendo uma relação conflituosa. 

Pelas diferenças de seus posicionamentos não alcançam resoluções para 

saúde mental, o que beneficiaria, não só as pessoas em sofrimento mental, 

mas suas famílias, e consequentemente a sociedade em geral. 

A complexidade dos Direitos Humanos está em como são concebidos e 

praticados, sendo que o autor diferencia a constituição dos Direitos Humanos 

em: pautados no cosmopolitanismo, onde haveria uma solidariedade 

transacional entre grupos explorados, excluídos pela globalização hegemônica 

– de supremacia predominante, em manter padrões sociais estabelecidos; e os 

Direitos Humanos de constituição baseada na globalização contra hegemônica, 

que, busca condições para os Direitos Humanos possam contemplar aqueles 

considerados indesejáveis para os padrões sociais estabelecidos, como por 

exemplo, os portadores de transtornos mentais, que compões um dos grupos 

estigmatizados que bem podem ilustrar esse cenário. 

Santos (2009) apresentou propostas para essa transformação afirmando 

que as culturas tendem a distribuir as pessoas e os grupos sociais entre dois 

princípios competitivos de pertença hierárquica: o princípio da igualdade e o 

princípio da diferença. De acordo com o autor: “Temos o direito a sermos iguais 

quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a sermos diferentes quando 

a igualdade nos descaracteriza.”(SANTOS, 2009, p.18). 

Na prática ocorre a sobreposição dos dois princípios e, uma política 

emancipatória dos Direitos Humanos deve saber distinguir entre a luta pela 

igualdade e a luta pelo reconhecimento igualitário das diferenças, a fim de 

erradicar esse embate. No caso das instituições psiquiátricas, que tratam os 



 

 

 

portadores de transtornos mentais, é comum operar essa lógica, uma vez que 

se tende a padronizar, igualar, as formas de tratamento, já que os pacientes se 

encontram num determinado grupo em comum: “portadores de transtornos 

mentais”, o que inflige o parágrafo único do Artigo 2º da Lei 10.216/2001: “ter 

acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades”. Em outras palavras, desconsidera-se as características 

próprias que compõem a sintomatologia dos quadros dos transtornos mentais e 

como elas são manifestadas naquele individuo em particular, negligenciando-

se, suas necessidades singulares. 

Em suma, o autor conclui que o diálogo intercultural sobre a dignidade 

humana pode levar a uma concepção mestiça de Direitos Humanos, de forma, 

que em vez de recorrer a falsos universalismos, se organizem como: “uma 

constelação de sentidos locais, mutuamente inteligíveis, e que se constitui em 

rede de referências normativas capacitantes” (SANTOS, 2009, p.18), ou seja, o 

direito atua como um recurso do sujeito exercer sua autonomia e se emancipar 

no coletivo.  

No âmbito da saúde mental o cenário envolvendo os Direitos dos 

pacientes, usuários dos serviços de saúde, é crítico, pois algumas décadas 

após o término da segunda grande guerra e consequente extinção dos campos 

de concentração, os manicômios seguiram mantendo um modelo semelhante, 

violando os direitos humanos e cometendo atos criminosos que podemos 

denominar de ‘zona livre’, na qual a sociedade esboçou a sua loucura com 

mãos alheias. Após o início da reforma psiquiátrica os temas vulnerabilidade e 

autonomia têm gerado polêmica entre os teóricos e os profissionais da saúde 

mental, bem como a opinião pública. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. MEDIDA DE SEGURANÇA 

 

A questão torna-se ainda mais grave quando se trata das sanções 

penais, que secundo Zilberman (2009), dependem de princípios fundamentais, 

dentre eles: da legalidade, da individualização, da proporcionalidade, da 

dignidade da pessoa humana. Ainda que a Legislação vigente impeça que uma 

medida de segurança seja apenas detentiva ou de caráter patrimonial, nota-se 

que a Constituição Federal é estrita com respeito a consequências jurídicas de 

um delito, mas não com respeito à medida de segurança. “O que pode levar o 

legislador a tão somente substituir a expressão pena por medida de segurança, 

implicando na inexistência da garantia de legalidade” (ZILBERMAN, 2009, p. 

26). 

A reformulação da Lei 7.209/84 extinguiu a medida de segurança para 

as pessoas imputáveis, passando a determiná-la às inimputáveis em caráter 

assistencial ou curativo, como forma de proteção e garantia de tratamento.  

Desta forma, procurou-se garantir a diferença entre medida e pena e o princípio 

da Legalidade (TOLEDO apud ZILBERMAN, 2009). 

Segundo Zilberman (2009), o princípio da individualização deve conduzir 

o legislador a análise do caso dentro das suas particularidades e determinar se 

a medida de segurança deve ser aplicada num hospital psiquiátrico, em 

instituição similar (medida detentiva) por prazo mínimo de um a três anos, ou 

em regime ambulatorial (medida restritiva); o princípio da proporcionalidade 

deve garantir que o tempo de aplicação da medida de segurança seja 

proporcional à periculosidade do indivíduo e deve pesar a probabilidade de 

recaída no delito; enquanto que o princípio da dignidade da pessoa humana 

está ancorado tanto na Constituição Federal como na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos que visa garantir que independente das características, 

os seres da família humana são merecedores de respeito por parte do Estado e 

das comunidades, respondendo a um complexo sistema de deveres e direitos. 

A esse respeito o autor diz: 

 



 

 

 

Caso esses princípios não sejam garantidos, especialmente aqueles 
que, historicamente tem sido segregados e excluídos, os portadores 
de sofrimento mental, podem ser expostos a tratamentos arbitrários, a 
castigos e humilhações, que acabam por justificar as opiniões 
contrárias às medidas de segurança. A medida deve contemplar o 
mínimo de possibilidade de recuperação. (FERRARI apud 
ZILBERMAN, 2009, p. 51). 

 

 

A duração da medida de segurança condicionada a uma avaliação de 

periculosidade a critério de um perito tornando a medida inconstitucional e 

ferindo o princípio da dignidade humana. De acordo com Zilberman (2009), a 

ideia de periculosidade está condicionada a estereótipos construídos 

historicamente em torno daqueles que eram indesejáveis no convívio social, 

como os mendigos, as prostitutas, aos dependentes químicos e aos doentes 

mentais. O conceito de periculosidade foi construído em torno das paixões de 

uma minoria totalitária, que de fato, não considerava possível a recuperação 

desses sujeitos.  

De fato, estando a criminalidade e os delitos atrelados às causas sociais, 

se o Estado falha na criação políticas capazes de diminuir as diferenças 

sociais, constrói-se numa lógica perversa, um prognóstico de que haverá 

reincidência ao delito, ainda que na realidade esse dado não seja confirmado.  

Não sendo maior o risco de liberação do inimputável. Portanto, faz-se 

necessário uma atualização dos critérios a fim de garantir os direitos humanos 

dos inimputáveis os quais sofrem sanções ainda maiores do que os imputáveis. 

 A seara na qual se entra ao analisar a medida de segurança aponta para 

as contradições do código penal brasileiro. Segundo Zilberman (2009), Sendo a 

medida de segurança curativa, quando aplicada na forma detentiva a fim de 

corresponder à pena aplicada aos não imputáveis, transforma-se numa 

modalidade que se confunde com a pena de privação de liberdade, e, sendo 

aplicada aos semi-imputáveis ou inimputáveis tornam-se inconstitucionais por 

basearem-se na suposta periculosidade do sujeito que determinará se este irá 

reincidir ou não.  

Nesse ponto, esbarra na Lei antimanicomial e na atitude questionável de 

um juiz que determina o tipo de tratamento quando o saber médico não é sua 



 

 

 

competência. Para o autor, essa modalidade de pena fere a dignidade humana, 

pelas razões descritas abaixo, na citação de Virgílio de Mattos: 

 

Não pode haver qualquer margem de dúvida: medida de segurança é 
sanção penal. Assim, um notável paradoxo: para aquele considerado 
sem qualquer perturbação de natureza mental, imputável, portanto, o 
imite de uma pena de liberdade predeterminada, fixa suscetível de 
abrandamento na execução, comutação, indulto, liberdade 
condicional, progressão de regime, apenas para ficarmos no mínimo. 
Esperança de um alvará de soltura ao cabo do tempo fixado em uma 
sentença penal. Para o inimputável por sofrimento mental, nada. 
Nada além do regime fechado para sempre, travestido de ‘internação 
psiquiátrica’. Ou prisão perpétua em função da periculosidade, que, 
em decorrência da lei, não podendo ser mais presumida, é esquecida 
na repetição burocrática dos laudos de cessação de periculosidade. 
Pior: mesmo diante de um laudo negativo para periculosidade, ainda 
se mantém o portador de sofrimento ou transtorno mental segregado, 
desde que não tenha amparo familiar. Podemos dizer, sem medo de 
exagero, que o portador de sofrimento mental recebe espécie de 
‘nova condenação’ a cada repetição de um laudo ‘positivo’ para a 
periculosidade. (VIRGÍLIO DE MATTOS apud ZILBERMAN, 2009, 
p.163) 

 

A mesma celeuma da Medida de Segurança se observa na internação 

compulsória. De acordo com Zilberman (2009), a Lei 10.216/01 no artigo 4º 

prevê a internação apenas quando os recursos extra-hospitalares não forem 

suficientes e no artigo 3º proíbe a internação em instituições de caráter asilar e 

que não garantam os direitos do artigo 2º, que visa além dos cuidados 

médicos, atividades que conduzam o sujeito à reinserção social. Entretanto, em 

casos excepcionais, a internação pode ser determinada por um juiz que 

considere as questões relativas ao artigo 2º e as condições de segurança do 

sujeito, dos funcionários e dos demais internos.   

A autonomia discutida pela bioética enfrenta a complexidade da 

psiquiatria, que deve decidir pela internação dos pacientes. Em alguns 

momentos, os profissionais encontram-se entre respeitar a autonomia dos 

pacientes psiquiátricos como de qualquer outro paciente e decidir pela 

internação involuntária com a finalidade de protegê-lo, trata-lo e garantir o seu 

direito à vida. Nota-se certa romantização quando o tema é a internação, por 

estar associada às práticas desumanas e discriminatórias do passado. Um 

ponto importante a ser considerado é a questão da vulnerabilidade emocional e 



 

 

 

cognitiva dos portadores de transtornos mentais, que podem apresentar 

permanente ou momentaneamente prejuízos e perturbações na capacidade de 

julgamento, por estarem deprimidos, maníacos, esquizofrênicos ou gravemente 

intoxicados por substâncias psicoativas. Atribuir a esses pacientes uma 

responsabilidade que no momento não são capazes de assumir pode 

caracterizar omissão e negligência profissional (FELÍCIO; PESSINI, 2009). 

Ao falar de bioética em saúde mental é preciso se falarsobre a 

psiquiatria, esta também é submetida aos conceitos de autonomia, 

vulnerabilidade, beneficência, confiabilidade, e tratando-se das práticas 

psiquiátricas e à inserção social das práticas em saúde mental a reflexão 

bioética precisa ser ainda mais ser ainda mais cuidadosa,  em vista que busca 

compreender ações que promovam o máximo possível dignidade para pessoas 

envolvidas num determinado contexto, além de discutir sobre os direitos das 

pessoas em sofrimento mental em instâncias políticas, comunitárias compostas 

por usuários, profissionais e familiares. 

Os pacientes, usuários de serviço de saúde mental, encontram-se mais 

vulneráveis em relações de autoridade nas intervenções terapêuticas, quando 

é restringida ao paciente a liberdade de tomar decisões sobre sua própria vida 

(FELÍCIO; PESSINI, 2009). Os exames e considerações sobre a capacidade 

cognitiva e racionalidade do paciente em sofrimento mental, são indispensáveis 

para indicar que sua conduta não infrinja ou coloqueem risco e a si mesmo, e é 

justamente neste aspecto que depara-se com um impasse bioético, uma vez 

que, para os autores: “a competência do paciente nunca podem se guiar 

apenas pelos interesses da comunidade, pois para qualquer pessoas os 

interesses do coletivo sempre se  opõem, em um ou outro ponto,  às verdade 

individuais.” (FELÍCIO; PESSINI, 2009, p. 205).  

Discutir o exercício da autonomia, cidadania e da sexualidade, temas 

ainda controversos no cotidiano dos portadores de transtornos mentais é atuar 

eticamente no exercício da profissão que exige um comportamento ético 

quanto ao respeito à dignidade humana e especialmente ao cumprimento do 



 

 

 

artigo 5º da Lei 10.216/2001 que garante o direito à reabilitação psicossocial5 

que inclua: projeto terapêutico singular, residência terapêutica, direito a 

moradia, inserção na comunidade; garantindo a autonomia ético-jurídica para 

que façam pleno uso dos seus direitos civis, como por exemplo, casar-se, ter 

filhos, estudar, trabalhar e ter autonomia sobre o seus recursos financeiros. 

(MUSSA, 2008) 

Segundo Mussa (2008), a lei federal assegura o direito a educação a 

qualquer indivíduo, portanto, à pessoa com transtorno mental visando garantir 

o pleno direito da pessoa para exercício da sua cidadania e sua qualificação 

profissional, sendo garantido também aos com necessidade de especial ou 

com presença de cuidados. A lei prevê ainda, que a pessoa receba material 

para estudar em casa nos períodos de crise ou durante internações. 

Outro aspecto importante a ser considerado, segundo Mussa (2008) diz 

respeito ao direito a sexualidade e direito de reprodução previsto no artigo 226 

da Constituição Federal, válido em casos de internação de longa duração (30 

dias), que assegura ao paciente o exercício da sua sexualidade, em espaço 

reservado para visitas íntimas durante a internação. A manifestação do desejo 

sexual pelo portador de transtorno mental é controversa e ainda pode ser 

interpretado como expressão da própria doença. Há aqueles que veem o 

portador de transtornos mentais como assexuado. Esse tipo de capacidade 

todos os seres humanos possuem, se restringidos, nega-se as qualidades 

humanas.  

Para tanto, a atuação numa instituição de saúde deve considerar 

rigorosamente os aspectos éticos não somente profissionais como, 

especialmente, morais e humanos. É preocupante, na modernidade a anomia 

ética na qual se fundamenta a sociedade atual em detrimento do respeito aos 

direitos humanos e de relações permeadas pela solidariedade e empatia, que 

                                                           
5 Reabilitação psicossocial é um processo que oferece aos indivíduos que estão debilitados, 

incapacitados e deficientes devido à perturbação mental, a oportunidade de investir no seu 

nível potencial de funcionamento independente na comunidade. Envolve o incremento de 

competências indivíduos como a introdução de mudanças ambientais (OMS, 1995). A 

reabilitação psicossocial não é simplesmente uma técnica. (OMS, 2002, p.116) 



 

 

 

garanta intervenções pautadas nos princípios bioéticos da: a beneficência, a 

justiça, o respeito, a pessoa, a autonomia e a não-maleficência. A esse 

respeito, PESSINI et cols. (2010) adverte para a tendência atual em romper 

com o princípio ético que predominou no século XX, baseado na filosofia 

kantiana de tomar a humanidade como meio e não como fim, tornando urgente 

o desenvolvimento de uma ética bioética para o século XXI sem romper com os 

preceitos do passado. 

Não raro, observamos no ambiente hospitalar, uma relação destituída 
de afeto pelo humano e a tendência em olhar o outro como objeto 
descartável e efêmero. Respondendo ao modelo do mercado de 
consumo capitalista onde o sujeito é coisificado e deve responder às 
urgências e ao imediatismo proporcionando resultados a curto-prazo. 
Essa dinâmica é válida não somente para os profissionais de saúde, 
mas também para os pacientes, que, não respondendo às 
intervenções em “tempo real” correm o risco de serem descartados ou 
ignorados ainda que estejam ali. Transformam-se facilmente em 
“casos” nos quais não vale à pena investir tempo nem recursos. 
Nesse sentido, a humanização do ambiente hospitalar deve permear 
as relações como um todo, valorizando o sujeito quer seja ele 
paciente ou profissional, promovendo aSe o iluminismo amparou-se 
na razão para libertar o homem da ignorância, a pós-modernidade 
parece ter sepultado todas as promessas de paz perpétua que o 
racionalismo apontara como seguras. O modelo de sociedade que 
herdamos do século XX privilegia o circunstancial, o efêmero, o 
individual, o descartável, a cultura fast-food. Nas palavras de 
Bauman, a sociedade individualizada voltada para o consumo é 
composta por expectadores passivos em relação à “liquidez” dos 
valores éticos mais elementares da vida em comunidade saúde do 
equipamento em si (BAUMAN, 2001 apud PESSINI et cols., 2010, p. 
135). 

 

As regras de mercado da lógica capitalista produziram uma sociedade 

não solidária onde as relações interpessoais são frágeis e destituídas de 

alteridade valendo como moeda de troca o “Ter”. No caso de pacientes 

psiquiátricos, vale a lógica da “troca zero”, pois esse sujeito é destituído de 

autonomia, do direito de escolha e até mesmo possibilidade de gritar de dor ou 

de angústia. (PESSINI et cols., 2010). 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

A análise de Foucault (1971) sobre o bufão, sobrinho de Rameau6, trata 

da relação intrínseca e interdependente entre loucura e razão.  O sobrinho de 

Rameau, por sua maneira de ser, um bufão da idade média, irreverente, diz o 

que lhe vem à cabeça, cantando e rindo. Portanto, diferente dos demais, é 

tomado como objeto que serve às pessoas razoáveis.  A loucura torna-se um 

objeto necessário à razão. Ademais, sem a loucura a razão não tem 

parâmetros para existir e, se há loucura na razão, esta se torna a razão da 

razão. Assim, quando o razoável aponta dizendo “esse é um louco”, expõe a 

relação de dependência com o objeto rechaçado, fazendo ressoar “esse é meu 

louco”. 

Manifestar-se como “o diferente” trazendo à luz a experiência do 

desatino, segundo Foucault (1971) é uma tentativa de devolver ao mundo a 

embriaguez sensível. O verdadeiro sentido da loucura pode ser apreendido 

nesse momento e livre das noções patológicas que a encobrem, como na 

citação de Foucault(1971) que diz: 

Assim, o triunfo da loucura anuncia-se novamente num duplo retorno: 
refluxo do desatino para a razão que só assegura sua certeza na 
posse da loucura; ascensão a uma experiência em que uma e outra 
se implicam indefinidamente "seria loucura, um outro tipo de loucura, 
não ser louco [...] (p. 379). 

 

A citação acima parece chamar por um viés Psicanalítico, pois questiona 

o pensamento dialético enquanto derrama luz sobre o não dito. RenèKaes 

(1991) faz uma belíssima análise das instituições, a começar pela que habita 

em nós mesmos, razão muitas vezes da nossa alienação com respeito à 

instituição na qual estamos inseridos. O autor afirma que o conceito de 

realidade psíquica, formada por elementos do inconsciente, pode explicar a 

                                                           
6 Personagem da obra Nouveaus de Rameou publicado pela primeira vez em 1805, na forma 

de diálogo filosófico escrito por Denis Diderot. 



 

 

 

experiência humana como única e resultante da relação entre esse plano da 

realidade e a realidade material. 

Não se trata da oposição entre realidade psíquica e realidade exterior, 

ou material, mas de uma percepção baseada na fantasia, no desejo e na 

pulsão, que conduz a relação do homem com o exterior, que no caso dos 

profissionais da saúde mental, esbarra em questões narcísicas, pois enquanto 

a instituição, mobilizando processos psíquicos procura estruturar a identidade 

de cada um, a singularidade não pode aparecer. Sobre esse fenômeno Kaes 

elabora o conceito de aparelho psíquico grupal (KAES et cols. apud TONELLI, 

1993). 

O aparelho psíquico grupal de que Kaes (1991) fala seria uma vida 

psíquica que enuncia o clima da instituição, e que se dá pelo vínculo e pelo 

‘lugar institucional’ resultante da confluência entre a história e estrutura da 

instituição, a natureza da tarefa e a infra-estrutura inconsciente que se 

movimentam na busca pela satisfação por meio dessa dinâmica e não somente 

nas experiências individuais. Segundo o autor, o estudo da patologia da vida 

institucional só é possível a partir do sofrimento que se experimenta no interior 

da instituição por meio das complexas relações vividas na experiência.  

Por essa ótica, nas instituições psiquiátricas, o psicólogo, pelas 

estruturas inconscientes que Kaes (1991) descreve como “aquele fundo 

irredutível a partir do qual se organiza a vida psíquica”, tende a ser invadido 

pela sensação dicotômica de formar um corpo único com a instituição; 

enquanto pode ver-se a si mesmo como um corpo estranho, cuja fala perde 

força diante do saber médico e jurídico. A dificuldade de estabelecer uma 

interface com essas disciplinas enuncia que o profissional não somente pode 

estar enredado, mas impregnado pelas características psíquicas da instituição. 

O autor enumera três conjuntos de dificuldades principais, sendo que o 

primeiro deles consta na citação a seguir: 

 

 

 



 

 

 

[...] O primeiro diz respeito aos fundamentos narcísicos e objetais da 
nossa posição de indivíduos engajados na instituição: na instituição 
somos mobilizados nas relações de objetos parciais idealizados e 
perseguidores, experimentamos nossa dependência nas 
identificações imaginárias e simbólicas que mantêm juntas a cadeia 
institucional e a trama de nossa vinculação. Somos confrontados com 
a violência da origem e com o imago do Ancestral fundador: somos 
arrastados na rede da linguagem da tribo e sofremos por não 
conseguir que a singularidade da nossa fala se faça reconhecer. As 
dificuldades que afetam a relação com a instituição com uma valência 
negativa entravam o pensamento daquilo que ela instituiu, nada 
menos que isso; só nos tornamos seres falantes e desejantes porque 
ela sustenta a designação do impossível: a proibição da posse da 
mãe-instituição, a proibição do retorno à origem e da fusão imediata. 
O que na relação com a instituição permanece como sofrimento, 
continua sendo impensado devido ao recalque, à recusa, à 
reprovação. (KAES et cols. apud TONELLI, 1993, p. 20). 

 

O segundo conjunto de dificuldades se baseia na resistência contra algo 

mais profundo que o conteúdo do pensamento. Mas de um pensamento que 

vem destruir a ilusão do narcisismo secundário e desvelar que a relação que se 

mantém com a instituição dá sustentação à nossa identidade. Segundo Kaes 

(1991), “Aqui somos confrontados não apenas com a dificuldade de pensar 

aquilo que, por um lado, nos pensa e nos fala: a instituição nos precede, nos 

determina e nos inscreve nas suas malhas e nos seus discursos.” 

O terceiro conjunto de dificuldades descrito por Kaes (1991) aponta para 

a instituição como um sistema de vínculo que o sujeito integrado, utiliza para a 

realização do real, do simbólico e do imaginário, bem como dos desejos 

recalcados, ou ainda, como um recurso para defender-se de si mesmo. 

Entretanto, “pensar a instituição requer então, o abandono da ilusão 

monocentrista, a aceitação de que uma parte de nós mesmos não nos pertence 

propriamente.” A singularidade do profissional, seus ideais e princípios 

parecem inexistirem diante dos processos identificatórios que o convocam a 

justificar, a manter e a preservar a ideologia sufocando segundo o autor, “a 

ferida narcísica”. Uma vez que a instituição é formada por cada um de seus 

integrantes, sendo que uma parte de si mesmos, da sua identidade e seu 

inconsciente pertence às instituições sobre as quais se apoiam; nesse sentido, 

destaca Kaes (1991), observa-se que os “benefícios narcísicos” constituem-se 

no gozo de seus integrantes. 



 

 

 

Enquanto a teoria foucaultiana das relações de poder procura justificar a 

característica opressora das instituições, Kaes, a esse respeito, se apoia na 

teoria do inconsciente e amplia a discussão para o inconsciente grupal, 

queopera como um ser vivo, constituído pelos mesmos elementos que a 

instituição, se apoiando nela e dela se alimentando. Reich, a respeito do 

sadismo ou da submissão, observado nos profissionais bem como nos 

pacientes, que constituem a dinâmica perversa das instituições, como tendo 

sua gênese a partir da repressão sofrida na infância, especialmente familiar e 

religiosa. 

 Ramalho (2001) relata que Reich, discípulo de Freud, foi um autor que 

transitou por diversas áreas do conhecimento a fim de responder às suas 

indagações a respeito do sofrimento humano, tais como: quais as causas; 

como minimizá-lo; e, como impedir a sua formação e desenvolvimento. Usou 

pela primeira vez o termo “Psicopolítica”, considerando a necessidade de 

observar os fenômenos pela tríade psiquismo, sociedade e cultura, como meio 

de conduzir o sujeito a tornar-se ético e feliz. Conhecido por sua visão otimista 

criou um pensamento crítico indo na contramão do senso comum e rompendo 

paradigmas importantes da sociedade da sua época.  

Na busca por libertar o ser humano do sofrimento, Reich (1933/1988) 

voltou sua atenção para as questões sociais desenvolvendo a teoria das 

neuroses das massas contribuindo para o movimento de higiene mental que 

sugeria uma população mais sadia e a promoção da saúde, propondo 

estratégias de intervenção tanto internas (psiquismo) quanto externas 

(sociedade e cultura), que pudessem equilibrar esses dois polos. Dessa forma, 

o pensamento reichiano propõe uma atuação institucional e social do 

psicólogo. Rompendo o paradigma da associação livre da psicanálise 

freudiana, Reich (1933/2001), dedicou-se à análise das contradições entre o 

discurso e a postura corporal, tornando-se conhecido como o pai da 

psicossomática. Ele ouvia a história do contato com o mundo, registrada no 

corpo de seus pacientes, e realizava intervenções por meio da respiração e do 

movimento.  



 

 

 

Em sua atuação na Clínica Psicanalítica Pública de Viena, preocupava-

se com a prevenção das neuroses em massa, pois a patologia era comum na 

época, incluindo na sua etiologia a repressão sexual, social e questões 

relativas à educação. A prevenção com a gênese das neuroses parece ter 

escapado tanto para a Psicanálise quanto para a Psiquiatria. Reich encontra na 

organização da sociedade e na cultura a gênese da neurose do indivíduo e do 

caráter neurótico, que reproduzirão na mesma cultura e na mesma sociedade. 

Seria o mesmo que dizer que as condições objetivas acabam se traduzindoem  

valores,  em  códigos morais  da  cultura,  que  se  traduzem  no  psiquismo  do 

sujeito  como  parâmetros  para comportamento (RAMALHO, 2001). 

Nesse sentido, o autor pode ser especialmente útil na área da saúde 

mental, quando: o discurso ou mesmo a compreensão, por vezes não são 

suficientes para que o psicólogo possa apreciar conteúdos intensamente 

protegidos na dimensão do inconsciente, dificultando, portanto a comunicação 

terapeuta-paciente; Considerando-se que, segundo o autor, o adoecimento 

psíquico das populações menos favorecidas está relacionado com a situação 

econômica. Reich (1933/1988) observou também na clínica pública, que a 

psicanálise, no seu formato original, não poderia ser aplicada a todos os 

pacientes e necessitava de adaptações a fim de atender a demanda.  

O pensamento reichiano sobre as relações institucionais diz respeito a 

relação entre a estrutura socioeconômica e a estrutura sexual da sociedade, 

que são desenvolvidas durante a infância no convívio com a família que molda 

as estruturas e ideologias do Estado e como se processa a convergência para 

a criação de indivíduos submissos para atenderem às necessidades de uma 

autoridade sádica. Reich (1933/1988) buscou um lugar para a Psicanálise na 

Psicologia Social a fim de compreender a porção irracional da ação do homem 

no social e sua relação com a ideologia, concluindo que: 

 

 

 



 

 

 

É desnecessário dizer que a análise da estrutura do caráter típica do 
homem reacionário (o trabalhador, inclusive) só pode fornecer a 
resposta se tivermos consciência da necessidade de fazermos tal 
pergunta (do operário, inclusive). A inibição moral da sexualidade 
natural na infância, cuja última etapa é o grave dano da sexualidade 
genital da criança, torna a criança medrosa, tímida, submissa, 
obediente, “boa” e “dócil”, no sentido autoritário das palavras. Ela tem 
um efeito de paralisação sobre as forças de rebelião do homem, 
porque qualquer impulso vital é associado ao medo; e como sexo é 
assunto proibido, há uma paralisação geral do pensamento e do 
espírito crítico. Em resumo, o objetivo da moralidade é a criação do 
indivíduo submisso que se adapta à ordem autoritária, apesar do 
sofrimento e da humilhação (REICH, 1933/1988, p.45). 

 

Segundo Reich (1933/1988), essa condição psicológica representa um 

obstáculo para o desenvolvimento da consciência revolucionária, e como 

exemplo cita os militares de baixo escalão e funcionários públicos, que pela 

garantia de estabilidade do emprego, tem uma relação de dependência com a 

instituição, além de reproduzirem o comportamento autoritário de seus 

superiores com os subalternos por identificação total com o poder. Esse 

comportamento pode ser extremamente nocivo, especialmente na saúde 

mental, dificultando que normas éticas e técnicas sejam aplicadas para o 

benefício dos pacientes. 

O pensamento reichiano supõe que, a moral cultural reprime a 

manifestação natural da libido criando indivíduos neuróticos que podem 

reprimir as pulsões, desenvolvendo relações sociais complicadas e tornando-se 

pessoas vulneráveis à ideologia e incapazes de crítica. De acordo com 

Ramalho (2001) “O autor avalia que essa inibição também cria no homem uma 

força secundária, destino substitutivo da libido insatisfeita – um sadismo que 

estaria na base da guerra.” 

O embasamento teórico de Santos (1991) se articula entre as ciências 

sociais contemporâneas - com perspectiva crítica e apresentando propostas 

para civilização -, entre as áreas da epistemologia, a sociologia do direito e a 

teoria da democracia. Ele discute a relação complexa entre subjetividade, 

cidadania e emancipação no paradigma social da modernidade, ou seja, 

levanta a problemática de efetivar a cidadania, sem anular a subjetividade na 

sociedade contemporânea do humano pós-moderno.  



 

 

 

Para Santos (1991) o humano pós-moderno consiste na transição do 

paradigma da modernidade, que envolve os pilares de regulação social e da 

emancipação, porém em desequilíbrio, decorrente do percursoda modernidade 

ter estado atrelada ao capitalismo, sendo que as condições de vida humana 

foram desenvolvidas em uma sociedade patriarcal, de produção capitalista, de 

consumismo individualista, com identidades cristalizadas – aprisionadas. Como 

resultado, criou-se uma democracia autoritária, que produz um 

desenvolvimento global, porém excludente impedindo a emancipação de um 

sujeito-cidadão.  

Para Santos (1991) somente a partir da modernidade é possível 

transcender a modernidade, uma vez que a sociedade contemporânea tende a 

repetir modelos, ideias antigas combinadas às representações atuais, 

descontextualizando a cultura da época atual e impedindo transformações. O 

autor aponta para os projetos sociais inacabados da modernidade, subjugados 

por poderes dominantes, o que ele chama de interesses hegemônicos, 

propondo projetos numa concepção de comunidade e de emancipação social. 

Para o autor os dois pilares de equilíbrio (regulação e 

emancipação)precisam estar em sintonia para prática da emancipação do 

sujeito-cidadão. O equilíbrio seria obtido por meio do desenvolvimento 

harmonioso de cada pilar e de suas relações dinâmicas. Essa síntese, segundo 

o autor, nunca foi alcançada, devido ao domínio máximo da concepção 

positivista “ordem e progresso” e os excessos de regulação, dificultando a 

emancipação, o que se tornou um empecilho para tal equilíbrio. 

A respeitoda sociedade liberal,Santos (1991) afirma que onde há uma 

tensão entre subjetividade individual na sociedade civil e a subjetividade do 

Estado, encontra-se o mecanismo regulador dessa tensão, principio da 

cidadania, que atua em mão dupla, limitando o poder do Estado enquanto 

universaliza e igualitariza as particularidades dos sujeitos, afim de facilitar o 

controle social das suas atividades, e consequentemente, a regulação social. 

A teoria dinâmica do autor se assemelha a teoria reichianada 

“Psicopolítica”, ancorada na tríade: psiquismo, sociedade e cultura, propondo 

estratégias interventivas (psíquicas) no sujeito e na própria sociedade e cultura, 



 

 

 

buscando, tal como Santos (1991), o equilíbrio desses polos,na medidaem que 

respeita a singularidade do sujeito, tornando-o ético, sendo que seu modo de 

ser, feliz, possa refletir no coletivo. 

Santos (1991) converge com a teoria foucaultiana sobre a problemática 

do excesso de controle social, proveniente do poder disciplinar e normalização 

técnico-cientifica, no qual a modernidade domestica os corpos e regula as 

populações, aumentando sua utilidade social e diminuindo seu potencial 

político, o objetivo centralizado no chamado “projeto moderno”, onde a 

prioridade é o desenvolvimento da modernidade e suas tecnologias.  Um 

projeto, no qual o equilíbrio entre regulação e emancipação seria os dois 

pilares base da transformação social pré-moderna. Entretanto, para Santos 

(1991) Foucault exagera focalizando o excesso de regulação; o controle social, 

na matriz doprojeto modernidade, como se esse excesso de controle fosse o 

único resultado possível deste projeto, isto é, limita-se as possibilidades de 

transformações  numa sociedade contemporânea que de certa forma, suas 

transformações, se dão pelo desenvolvimento tecnológico, dependendo do 

fator modernidade. 

 Foucault analisou o processo histórico do desenvolvimento da cidadania 

sobreposta à subjetividade, concluindo que a cidadania sem subjetividade nos 

dirige à normalização, constitui-se na forma moderna de dominação, na qual a 

eficácia está na identificação dos sujeitos com os poderes-saberes que neles 

são exercidos. Um processo totalizante que as ciências humanas fazem parte e 

que opera por frações da subjetividade (família, escola, hospital, prisão, 

profissões) para depois, nelas baseadas, ser reconstituídas na unidade da 

pessoa identificada com as exigências da dominação disciplinar impostas.  

Segundo Santos (1991), para Foucault não há tensão entre 

subjetividade e cidadania, uma vez que a cidadania conforme se desenvolve na 

institucionalização das disciplinas, cria a subjetividade, que é o reflexo desse 

processo de normalização e não havendo existência fora desse processo; não 

há saída. O sujeito e o cidadão são produtos fabricados pelos poderes-saberes 

disciplinares. Segundo Foucault (SANTOS, 1991), o poder jurídico-politico 



 

 

 

administrado pelo Estado e nas instituições não perde e não cede poder em 

nome do poder disciplinar.  

De acordo com a teoria foucaltiana, a cidadania é um artefato desse 

poder, acompanhado dos direitos civis, políticos, concedidos pelo Estado ou a 

ele conquistados. Esse é o ponto,no qual Santos (1991) se contrapõe a 

Foucault, já que para o autor subjetividade e cidadania apesar de estarem 

relacionados, são processos autônomos. O capitalismo convive com as 

diferentes resoluções para cada um desses processos, sobretudo para 

cidadania política e social, de forma que não repercutiu de forma tão negativa 

ao desenvolvimento da subjetividade.   

Segundo o autor, a matriz do projeto modernidade é caracterizada por 

um equilíbrio entre os pilares da regulação e emancipação.  O pilar da 

regulação constitui-se pelos princípios: do Estado (Hobbes), mercado (Locke) e 

comunidade (Rosseau); e emancipação é constituído pela articulação entre as 

dimensões da racionalização e secularização da vida coletiva.  

O ponto questionável do projeto modernidade apontado por Santos 

(1991) e sua trajetória, é quando ele se identifica com a trajetória do 

capitalismo. Conforme se deu essa identificação, o pilar da regulação foi 

fortalecido desproporcionalmente ao pilar de emancipação, de forma 

contraditória e não linear. A luta de opostos entre cientismoe utopismo, 

liberalismo e marxismo, reforma e revolução, corporativismo e luta de classes, 

capitalismo e socialismo, fascismo e democracia, entre doutrina social da igreja 

e teologia da libertação, segundo Santos (1991) os desequilíbrios destes 

opostos, culminou para o desequilíbrio dos pilares de regulação e 

emancipação.  

Ao falar de secularização, Santos segue a linha filosófica de Max Weber, 

e segundo o autor, consiste em um processo através do qual a religião perde a 

sua influência sobre as esferas da vida social, isto é, seria a ruptura dareligião 

como hegemonia cultural; a diminuição da influencia das igrejas e organizações 

religiosas sobre a sociedade, a cultura, diminuindo assim, as riquezas das 

instituições religiosas e as instituições e instâncias governamentais perderiam o 

caráter religioso, e atingindo o estado laico.  



 

 

 

Particularmente, no Brasil, o processo de secularização está se 

iniciando, podendo ser reconhecido nos recentes movimentos pró-aborto, pró-

legalização das drogas, Parada gay, além do Projeto de Lei Complementar 122 

- lei anti-homofobia, e, não podemos se pode esquecer que a 

homossexualidade era considerada patologia até a década de 1990 (OMS, 

1993). Portanto, cabe aqui relembrar a própria mudança da concepção de 

loucura, com o passar dos anos, apoderada pela ciência médica, passando a 

ser desmitificada no aspecto religioso desde a idade média. 

 A ideia da loucura foi ilustrada como “entidade que invade o corpo”, ou 

como punição, segundo os dogmas católicos da época, levando a tratamentos 

que envolviam concepções de cura, sacrifícios para “ser purificado e 

perdoado”, como apontou Foucault (1961/1991). Posteriormente, dominada 

pela ciência médica – a psiquiatria - a loucura foi caracterizada como doença 

mental. Mais adiante, já na era contemporânea, movimentos mais recentes, 

Reforma Psiquiátrica,Movimento Antimanicomial, considerando outras formas 

de compreensão sobre a concepção de loucura, indicando a existência de um 

sujeito ali presente, que porta (portador) o transtorno mental. Estes são sinais 

existentes da “redistribuição” de poderes emancipatórios sobre determinado 

fenômeno social. O ideal, segundo Santos (1991), não é haver uma instância 

detentora do saber e poder sobre qualquer fenômeno, mas sim, várias 

instâncias se apropriarem, de forma a permitir que conhecimentos e práticas 

diferenciadas coexistam e a emancipação circule. 

Santos (1991) fala sobre a sociedade liberal, onde há uma tensão 

subjetividade individual dos agentes na sociedade civil e a subjetividade do 

Estado. O mecanismo regulador dessa tensão é o principio da cidadania, que 

atua em mão dupla, por um lado limita o poder do Estado e por outro 

universaliza e “igualitariza” as particularidades dos sujeitos, a fim de facilitar o 

controle social das suas atividades, e consequentemente, a regulação social, 

sob este aspecto Foucault e o autor se encontram, uma vez ambos 

compreendem que padronizar comportamentos facilita o controle do Estado, 

mantendo a vigilância e punição quanto a comportamentos considerados como 

diferentes, isto é, a porta de entrada para formulação de critérios para 



 

 

 

patologias, e consequentemente tratamentos padronizados para adequação de 

corpos dóceis. 

A relação entre cidadania e subjetividade é complexa e vai além das 

ideias de autonomia e liberdade, envolvendoum processoauto reflexivo e auto 

responsável, além da materialidade de um corpo (físico ou fictício), das 

particularidades que acompanham a personalidade. Para Santos (1991, p. 

141): 

 

A cidadania consiste em direitos e deveres, enriquece a subjetividade 

e abre-lhe novos horizontes de auto realização, mas por outro lado, 

ao fazê-lo por via de direitos e deveres gerais que reduzem a 

individualidade ao que nela há de universal, transforma os sujeitos 

em unidades iguais e intercambiáveis no interior de administrações 

burocráticas públicas e privadas, receptáculos passivos de 

estratégias de produção, enquanto força de trabalho, de estratégias 

de consumo, enquanto consumidores, e de estratégias de 

dominação, enquanto cidadãos da democracia de massas. 

   

Sendo assim, a igualdade da cidadania se choca com a diferença da 

subjetividade, com a implicação da regulação social, de forma que essa 

igualdade se mostra seletiva e deixa intocadas diferenças, seja as de 

propriedade, raça, sexo que acabam sendo os centros das lutas igualitárias. 

Para o autor, só é possível superar a tensão entre a subjetividade individual e 

cidadania, pela emancipação, e não pela regulação, como ocorre normalmente 

nas lutas de movimentos sociais. 

Santos (1991) na cita Marshall a respeito do conceito de cidadania 

social, que compreende os direitos sociais, no domínio das relações de 

trabalho, da segurança social, da saúde, educação e da habitação por parte 

das classes trabalhadoras das sociedades centrais, e em parte, por alguns 

setores das classes trabalhadoras em alguns países periféricos e 

semiperiféricos. Para Marshall (1950 apud Santos, 1991) pela tradição liberal, a 

cidadania é conteúdo da pertença igualitária a uma comunidade política com 



 

 

 

direitos e deveres que a constitui e pelas instituições a que daria oportunidade 

de ser social e politicamente eficaz. A cidadania, portanto, seria constituída por 

direitos e instituições; produto de histórias sociais diferentes protagonizadas 

por grupos sociais diferentes, associando-se com o conceito de aparelho 

psíquico grupal de Kaes (1991), quando este afirma que o sistema institucional 

estrutura a identidade do indivíduo de forma que anule sua singularidade. Para 

Santos (1991) a singularidade é nomeada como subjetividade individual.  

No trabalho aqui em questão, coloca-se em destaque o Movimento da 

Luta Antimanicomical, Reforma Psiquiátrica, na área da saúde mental, no 

reconhecimento da cidadania - direitos e deveres - dos portadores de 

transtornos mentais.  Esses, quando considerados como cidadãos, podem 

reconhecer o exercício da autonomia, protegido pelos seus direitos pelo 

Estado, seja pela vulnerabilidade num sentido global; a vulnerabilidade 

presente no caráter humano e sua imprevisibilidade, ou pela vulnerabilidade 

decorrente do quadro psicopatológico, como afirmaram Felício e Pessini 

(2009).  Dessa forma, os portadores de transtornos mentais, como cidadãos de 

deveres se encontram aptos para se desenvolverem nas relações sociais, seja 

pelo trabalho, ou qualquer outra atividade que lhe apetassem, contribuindo 

para a troca de conhecimento e serviços no coletivo social.  

O raciocínio de Felício e Pessini (2009) se alinha ao de Santos (1991) ao 

apontarem o conflito envolvendo os interesses do coletivo e a subjetividade, 

realidade psíquica, da pessoa, sobretudo em sofrimento mental, em vista dos 

paradigmas sociais de normalidade impostos, é uma questão complexa e 

delicada, que serve como ilustração a teoria de Santos (1991) neste contexto 

específico da saúde mental, envolvendo os portadores de transtornos mentais. 

 Percebe-se o aumento das tensões entre subjetividade e cidadania. A 

amplitude da cidadania abriu novas possibilidades para desenvolvimento da 

subjetividade. A segurança da existência do dia-a-dia propiciada pelos direitos 

sociais, proporcionando vivencias de autonomia, de promoção educacional, 

programação das trajetórias familiares, que até então eram vedadas às classes 

trabalhadoras. Porém, por outro lado, os direitos sociais e as instituições 

estatais foram partes integrantes de um desenvolvimento que aumentou a 



 

 

 

burocracia e vigilância controlada sobre os indivíduos, de forma que estes 

passaram ficar mais aprisionados a condição de rotina de produção e de 

consumo, criando um espaço urbano desagregador, empobrecendo as 

solidariedades das redes sociais de interconhecimento e entreajuda, sobretudo 

ao lidar com as diferenças. 

 O encontro das subjetividades nos mobiliza a nos transformar, 

abandonando “zonas de conforto”, o que pode ser sentido como incômodo e 

ameaça a identidade, uma vez que, os processos de identificação na 

contemporaneidade, dada pela concepção do “ter” do consumo - como afirmou 

PESSINI et cols. (2010) -, tende a agrupar as pessoas pelos bens que possui. 

Em suma, a subjetividade transformou-se num processo de individuação e 

numeração burocráticas, as condições de vida, modos de vida submetidos 

exclusivamente à razão tecnológica, e como preconizou Bauman (2001), ao 

caracterizar o homem pós-moderno, convertendo o sujeito em objeto de si 

próprio. 

Tratando-se da emancipação, de acordo com Santos (1991), é possível 

pensar em novas formas de cidadania (coletivas e não-individuais; menos 

posicionadas em deveres e direitos, não liberais, não-estatizantes, que 

possibilite uma relação mais equilibrada com a subjetividade.  

São ângulos diferentes sobre o fenômeno, mas cabe aqui mencionar 

que segundo Santos (1991), Foucault tende a homogeneizar as diferentes 

formas de poder sob o conceito central do poder-disciplinar, para reivindicar a 

formulação de critérios, que se hierarquizam e ao nos deparar com todas as 

tentativas de resistência aos novos poderes contra os quais é preciso organizar 

novas resistências, caímos numa concepção “sem saída”, onde não é possível 

pensar a emancipação. 

Santos (1991) relembra o pós-modernismo, decorrente dos 90, 

afirmando que o que sucedeu de novo nos últimos anos continuará a se repetir, 

como novo, “nos restando a atitude de perder o hábito de imaginar outras 

possibilidades para além do que existe e celebrar o que existe como sendo o 

conjunto de possibilidade imagináveis” (Santos, 1991, p.177), o que nos leva a 

considerar as contribuições do processo histórico da Reforma Psiquiátrica 



 

 

 

sobre os cuidados com a Saúde Mental, mas que continuemos questionando e 

buscando possibilidades de “fazeres” mais éticos para as pessoas em 

sofrimento mental. 

Para Santos as “patologias da modernidade” consistem em sub sínteses 

entre subjetividade, cidadania e emancipação, resultadas dos excessos de 

regulação, que muitas vezes se mostraram como emancipações e depois 

denunciadas como falsas, o que é percebido em muitos movimentos sociais 

militantes, com posicionamento extremista. Diante das formas de fala 

emancipação, para o autor a tarefa da teoria crítica pós-moderna esta em 

indicar novos caminhos de síntese, partindo do método, por um lado, a citação 

de tudo que é positivo existente na experiência histórica da 

contemporaneidade, apesar dos aspectos negativos surgidos, e por outro lado 

a disponibilidade de identificar o que de novo caracteriza o tempo o presente e 

fazê-lo dele de fato o nosso tempo. 

 Quadro a seguir refere-se aos possíveis desequilíbrios entre 

subjetividade e emancipação; o excesso de regulação, sub sínteses; 

“patologias modernas” e o resultado desse desequilíbrio. 

 

EXCESSOS DE REGULAÇÃO 

SUBSÍNTESE EXCESSO 

Cidadania sem subjetividade nem 

emancipação 

Normalização disciplinar foucaultiana 

Subjetividade sem cidadania nem 

emancipação 

Narcisismo; autismo dessocializante; 

consumismo 

Emancipação sem subjetividade nem 

cidadania 

Despotismo; totalitarismo; reformismo 

autoritário 

Emancipação com cidadania e sem 

subjetividade 

Reformismo social – democrático 

Emancipação com subjetividade e 

sem cidadania 

Basismo (comunidades eclesiais de 

base, sacerdotismo); Messianismo 



 

 

 

 

Santos (1991) propõe que os teóricos empreendam-se em incluir uma 

nova teoria da democracia , que possibilite reconstituir o conceito de 

cidadania, uma nova teoria da subjetividade, permitindo reconstruir o 

conceito de sujeito e uma nova teoria de emancipação que ultrapasse a 

teoria e alcance o campo social da emancipação.  

Para uma nova teoria da democracia, Santos (1991) afirma que o 

problema do capitalismo está em não ser suficientemente democrático. Quando 

o principio do Estado e do mercado estão na supremacia, a democracia 

mostra-se representativa como conquista das classes trabalhadoras, mesmo 

que seja apresentado socialmente como se fosse um privilégio que foi ofertado 

pelas classes dominantes.  

O autor fala de uma articulação entre democracia representativa e 

participativa, não se restringindo apenas ao voto, e para isso o campo político 

precisa ser redefinido e ampliado. Essa configuração possibilitaria a 

flexibilização e aumento de consciência, de forma que o capitalismo poderia 

encontrar uma forma de convivência com essa suposta nova configuração 

democrática, ou até quem sabe uma sucessão histórica de micro rupturas que 

apontem para uma ordem social pós-capitalista, onde não é possível 

determinar qual seria o resultado mais provável, e justamente esta 

imprevisibilidade que determina o futuro como futuro, mas que possibilitaria 

desvelar novas formas de opressão operantes e de dominação, ao mesmo 

tempo em que se criariam novas oportunidades para o exercício de novas 

formas de democracia e cidadania. 

Para Santos (1991) politizar significa identificar relações de poder e 

imaginar formas práticas de transformá-las em relação de autoridade 

partilhada. As diferenças de relação de poder são o princípio da diferenciação e 

estratificação do político, ambos são importantes para o campo político, sua 

globalização a sua diferenciação. O autor acaba diferenciando quatro espaços 

políticos estruturais:  

 



 

 

 

 

• Espaço da cidadania �espaço político, segundo a teoria liberal;  

• Espaço doméstico � domíniodo patriarcado -figuras “masculinas 

dominantes”, discriminação sexual, predominância da reprodução 

social;  

• Espaço da produção � abrange relações sociais, de trabalho, 

exploração, a “mais valia”;  

• Espaço mundial � conjunto dos impactos da formação social 

decorrentes da posição que ela ocupa no sistema mundial, 

envolve relações de trocas economicamente ou socialmente 

desiguais entre os países.  

Cada um desses espaços é específico e político, configurados em 

relações de poder, capazes de suscitar uma luta democrática especifica 

adequada, no sentido de transformar as relações de poder próprias desse 

espaço nas relações de autoridade partilhada. 

 

 

6. CONSIDERAÇOES  

 

Pretendeu-se, com uma análise psicopolítica, convidar o leitor a uma 

discussão conjunta acerca do panorama atual da lei antimanicomial, bem como 

de suas implicações no cotidiano das pessoas portadores de sofrimento 

mental. A reflexão que temos realizado e que propomos incômoda, intrigante e 

talvez incessante, conduz a questões como: qual o lugar do louco numa 

sociedade que segue segregando as mulheres, os negros e tampouco tem 

garantido os direitos de suas crianças e idosos? O que esperar de uma 

sociedade que se esquiva da formação de vínculos, tende às relações fugazes, 

demonstrando incapacidade de estabelecer relações plenas com o outro, e que 

se mostra intolerante com aqueles que não aderem aos padrões estabelecidos 



 

 

 

como corretos pela massa social, legitimando desta forma o desprezo por sua 

subjetividade e singularidade? 

Tratando-se do discurso do louco, é possível que sua fala seja 

desqualificada e interditada mesmo nas instituições que se prestam a acolhê-

los e a tratá-los. Um exemplo a esse respeito, da experiência das 

pesquisadoras em psicologia social e institucional, é uma fala recorrente dos 

profissionais nessas instituições quando se referem à psicoterapia com 

pacientes graves, como 'pouco produtiva' considerando que as funções 

cognitivas estão muito afetadas. As políticas públicas tendem a reduzir as 

demandas dos portadores de sofrimento mental apenas às questões do manejo 

dos sintomas e da sua subsistência em nome da adaptação social, 

desconsiderando que o sofrimento dessas pessoas está para além da 

necessidade de proteção do eixo corpo/mente e das dificuldades nas relações 

interpessoais, pois é no âmbito do desejo que se dá grande parte do seu 

sofrimento.  

O desejo em fazer uma viagem, estudar, adquirir coisas materiais - 

dizemos “coisas” e não “bens” -, pois as pessoas portadoras de transtornos 

mentais que estão institucionalizadas, não raro, desejam apenas uma escova 

dental ou um absorvente íntimo, bem como relacionar-se afetiva e 

sexualmente, usufruindo de uma vida comum. Ao sofrimento mental pode ser 

agregada a angústia de, dentro ou fora do manicômio, não estar incluso, o que 

representa um sofrimento maior que estar internado.  

É possível que o desejo por uma 'vida comum' esteja no âmbito da 

fantasia inalcançável de algo que de fato esse sujeito não quer realizar, pois as 

qualidades pelas quais ele se reconhece e que o tornam incomum, são as 

mesmas que o colocam no status de louco aos olhos dos demais. Quando se 

fala de reabilitação psicossocial, entende-se que a pessoa será habilitada a 

compartilhar das esferas comuns da sociedade, desprezando-se sua 

singularidade e subjetividade, a fim realizar o projeto de adequação do louco, 

quando é desejávelque a sociedade procure seflexibilizarpara a inclusão 

desses sujeitos. 



 

 

 

Uma vida comum na nossa sociedade caracteriza-se pela tríade 

família/trabalho/lazer. A reabilitação psicossocial, como está no papel 

considera esses aspectos, mas na prática, tem falhado na criação de 

programas que atendam ao desejo e à vocação das pessoas em sofrimento 

mental, incluindo o que as autoras denominaram de reabilitação 'social', ou 

seja, intervir no ambiente para que as pessoas em sofrimento mental 

conquistem o seu espaço, exercendo plenamente a cidadania. 

 O processo de reinserção familiar e social, em alguns casos, implica no 

retorno da pessoa a um ambiente nem sempre capaz de acolhê-la e garantir os 

cuidados necessários para a evolução positiva do tratamento. Por falta de 

recursos emocionais e materiais para atender às necessidades do indivíduo e 

de recursos dos próprios equipamentos de atenção psicossocial, muitas dessas 

pessoas enfrentam internações recorrentes. As queixas mais frequentes 

incluem a dificuldade de marcar consultas com psiquiatras, o intervalo longo 

entre as consultas e a constante troca de profissionais, dificultando a formação 

de vínculo. 

Quanto ao trabalho, notou-se a falta de investimentos em capacitação e 

convênios com empresas que possam admitir as pessoas com transtornos 

mentais, nos casos em que isso seja possível, para funções que correspondam 

à sua vocação. Os programas de geração de renda oferecem capacitação, 

normalmente, para atividades artesanais que posteriormente são 

comercializadas em feiras e bazares. 

Quanto ao lazer, além de filmes, programas de televisão, oficinas de 

terapia ocupacional e visitas à biblioteca, nos hospitais psiquiátricos, não 

costumam ser realizadas atividades esportivas, exercícios físicos, nem 

tampouco o acesso ao computador e a internet, que fazem parte do cotidiano 

das pessoas. São raros também os CAPS que oferecem a opção de passeios 

em parques, shoppings e atividades físicas.  

As ofertas de oportunidades de trabalho e de lazer, uma vez que estão 

aquém do mínimo necessário para que esses indivíduos possam participar da 

sociedade com mais equidade, nem sempre são atrativas. Entretanto, quando 

essas pessoas relutam em participar das atividades oferecidas, o fato é 



 

 

 

interpretado como sintoma. Caso não sintam desejo de comer nos horários 

determinados para as refeições, mais uma vez, 'faz parte do quadro'. Se, num 

determinado dia, prefere ficar na cama a ir ao pátio, é sintoma novamente. 

Mesmo diante de uma pessoa portadora de transtorno mental, a instituição, na 

pessoa dos profissionais que nela trabalham, por projeção da sua própria 

insanidade, pode sentir-se simplesmente, diante de um 'louco' fazendo 

loucuras. 

Os avanços alcançados com a Reforma Psiquiátrica e pelo Movimento 

Antimanicomial são inegáveis. Mas, a luta continua até que, de fato, haja 

diferença entre o louco e o portador de transtorno ou sofrimento mental, aos 

olhos daqueles que trabalham na área da saúde mental, bem como da 

sociedade. O louco é o “desarrazoado”, o insano, enquanto a pessoa portadora 

de transtorno mental é cidadã, e, portanto, deve ser antes de tudo, protagonista 

do seu tratamento e ter respeitadas as suas escolhas. 

As campanhas realizadas pelos equipamentos de atenção psicossocial, 

que visam diminuir a estigmatização das pessoas portadoras de transtornos 

mentais, bem como o preconceito contra elas, considerando a quantidade de 

indivíduos afetados pelos transtornos mentais, seus esforços podem ser 

comparados ao passarinho que apaga o incêndio levando água no bico. O 

cenário que se mostra é de equipamentos carentes de infraestrutura, com 

poucos recursos materiais para o desenvolvimento das atividades, podendo-se 

encontrar com frequência, profissionais que compram materiais com recursos 

próprios a fim de manterem o seu trabalho ao nível do mínimo necessário.  

Não raro, a imagem que se encontra, é de profissionais esgotados pelo 

excesso de trabalho e pela falta de reconhecimento e de cuidados, sendo difícil 

distinguir quem são, de fato, os doentes. Apesar da relevância da proposta de 

transformação da saúde mental, a eficácia do modelo é dependente do 

desempenho dos serviços gerais do SUS, dos conceitos que o envolvem, além 

da superação dos limites da reforma psiquiátrica frente aos serviços públicos 

gerais.  

Considerando que as instituições que se prestam a garantir a 

aplicabilidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como da 



 

 

 

Constituição Federal, são as mesmas que devem assegurar a aplicabilidade da 

Lei 10.216/2001 garantindo os direitos dos portadores de transtornos mentais, 

constatou-se que a sociedade brasileira, em relação aos cidadãos com 

sofrimento mental, tem falhado na aplicabilidade de todas elas. Portanto 

propomos que a Lei Antimanicomial seja revisitada, pois de que adianta 

fecharem as instituições se a lógica manicomial, fortemente afetada pelo 

mecanismo das perversões continua persistindo na relação paciente-

instituições? 
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