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SUMÁRIO 

o presente estudo se propõe a refletir sobre a questão 

da saúde mental e das políticas desenvolvidas a seu respeito no Brasil, to

mando como objeto de análise o Programa de Saúde Mental implantado no 

município de Santos (SP), a partir de 1989. 

A abordagem usada em Santos e preconizada pela Or

ganização Panamericana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde con

siste em trabalhar a relação pessoa/sociedade, através da substituição do mo

delo hospitalocêntrico por intervenções ambulatoriais, frentes de trabalho e 

projetos de reinserção e valorização do paciente na sociedade. 

Neste sentido, a questão de saúde mental é considera

da, antes de tudo, como uma questão política, implicando o tipo de relação 

que a sociedade quer estabelecer com uma parte de seus membros. Assim, fica 

circunscrita à discussão das relações sociais de poder e da construção da cida

dania no contexto brasileiro. 
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SU~IMARY 

The present study is a reflection over the issue of mental 

health and the policies developed around this subject in Brazil, foccussing on 

the Mental Health Program developed in the city of Santos (SP), since 1989. 

The approach taken in Santos and suggested by the 

Panamerican Health Organization and by the World Health Organization is 

comprised of developing the person/society relationship, through the substituition 

of the hospital centered model by outpatient clinicaI procedures, working fronts, 

replacement projects and enhancement of the patient in the society. 

Thus, the issue of mental health is considered, above 

alI, as a political question, implicating the type of relantionship that society 

wants to settle with a part of its members. Therefore, it remains circunscribed 

to the discussion on the social relationships of power and to the build-up of 

the citizenship in the brazilian contexto 
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SAUDE MENTAL, CIDADANIA E SISTEMAS LOCAIS: 

"-

A EXPERIENCIA DE SANTOS 

lVluros, grades, 
cadeados, 

ausência de cores 
e objetos, 

imposição de horários, ocio
sidade, sedação, 

• • vIgIa, 
controle da vontade, subor

dinação, 
violação da privacidade, 

abandono, exclusão, repres-
- . -sao, punIçoes, 

Illedo, Illortificação, isola
Illento, nlorte. 

"Ninguém será submetido a 
tortura, nelll a tratamento ou 

castigo cruel, desumano e 
degradante" . 

"Ninguénl será arbitraria
mente 

preso ou detido 
ou asilado". 

(ArtOs 5° e 9° da Declaração 
Universal dos Direitos Hu

nlanos). 

, "-

"E NO INTERIOR DE VOCES QUE SE ENCONTRA A 

FORÇA CAPAZ DE ROlVlPER ESSA CADEIA INFER

NAL" 

(Franco Baságlia, BH, novembro de 1979). 
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APRESENTAÇÃO 

A questão da saúde mental e das políticas desenvolvidas 

a seu respeito tem constituído, ao longo das últimas décadas, alvo cada vez mais 

freqüente de discussões em muitos países do mundo. Ao mesmo tempo, tem reve

lado um campo de pesquisas para estudiosos de diversas áreas, como a psiquia

tria, a psicologia, a sociologia, a filosofia, a ciência política e a administração 

pública, entre outras. 

Todos os estudos que se propõem a refletir sobre a ques

tão da saúde mental não podem deixar de abordar as instituições sociais criadas 

para lidar com a chamada" doença mental". Com o nascimento do saber psiquiá

trico - e da apropriação da loucura como objeto deste saber - configura -se a pro

posta de criação de uma instituição capaz de medicalizar o comportamento consi

derado patológico. Assim é que se vê, no século XIX, o surgimento dos primeiros 

hospícios como instituições que, através do isolamento, se propunham a possibili

tar o exercício da ação terapêutica, tendo como objetivo" curar a doença mental". 

Na verdade tratava-se de instituir o controle social da loucura com base no balu

arte asilar. 

Hoje em dia, apesar das severas críticas que o modelo de 

exclusão asilar vem sofrendo e do surgimento de alternativas à abordagem da questão 

da saúde mental - como a psiquiatria comunitária ou a antipsiquiatria - o asilo 

ainda representa o modelo institucional socialmente mais utilizado. 

No caso brasileiro, além dos inúmeros estudos que têm se 

realizado visando analisar a questão de saúde mental, encontra -se em discussão 

no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 3.657-A de 1989, do Deputado Paulo 

Delgado, que tramita agora no Senado Federal sob o n° 08 de 1991. Tal projeto, 

conhecido por "lei antimanicomial", dispõe sobre a extinção progressiva dos ma

nicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais, além de regulamen-
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tar a internação psiquiátrica compulsória. É dado prazo de um ano para que es

tados e municípios criem serviços de saúde mental. 

A justificação do projeto aponta para o fato de a política 

de privatização da saúde, realizada no Brasil nos anos 60 e 70, ter incidido vio

lentamente sobre a saúde mental. Um dos efeitos danosos desta política foi a cria

ção de um parque manicomial de quase 100.000 leitos remunerados pelo setor 

público além de cerca de 20.000 leitos estatais. Apenas 35% do total de leitos que 

o INAMPS mantém em todo país são ocupados por pacientes que não teriam con

dições de reabilitação em casa. Na avaliação do Diretor do Departamento de As

sistência e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Domingos Sávio do Nasci

mento, os 65% restantes teriam condições de morar com suas famílias, conforme 

reportagem publicada em 06/12/92 no Jornal do Brasil. A mesma reportagem cons

tata que a recessão estaria levando muitas pessoas a procurarem refúgio nos hos

pitais psiquiátricos e denuncia que há hospitais aproveitando-se da recessão eco

nômica para realizar internações desnecessárias. Desse modo, a crise econômica e 

ética com que convivem os brasileiros acaba por constituir uma verdadeira fábri

ca de loucura. 

Ainda, segundo Domingos Sávio declara em reportagem 

do Jornal do Brasil de 16/05/94, de 1991 a 1994 a desarticulação do modelo 

terapêutico centrado no hospital já reduziu de 91.000 para 77.000 o número de 

leitos psiquiátricos em instituições ligadas ao Sistema Único de Saúde. Havia 313 

hospitais psiquiátricos públicos e conveniados e hoje há 294. 

A questão dos direitos e da liberdade dos pacientes é há

sica para o atendimento em saúde mental. Conforme defende Paulo Delgado no 

Projeto de Lei nO 3.657-A, de 1989, 



"em vários países (nos Estados Unidos exemplarmente) 
a instância judiciária intervém sistematicamente, cer
ceando o poder de sequestro do psiquiatra. No Brasil, 
da cidadania menos que regulada, a maioria absoluta 
das mais de 600.000 internações anuais são anônimas, 
silenciosas, noturnas, violentas, na calada obediência 

dos pacientes ". (p.2). 
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Amarante (1992) mostra que a história da psiquiatria se 

confunde com a história de um sequestro de identidades e cidadanias, onde seg

mentos sociais são submetidos a um saber que exclui a tutela, em uma instituição 

asilar que custodia e violenta. Ao se fazer uma análise da evolução das institui

ções psiquiátricas, pode-se constatar que o hospício foi construído com base na 

despersonalização, repressão e alienação dos indivíduos, funcionando como ins

trumento de consolidação do poder a uma classe social dominante, através da 

adequação do homem aos padrões de comportamento por ela estabelecidos, e de 

seu controle dentro do sistema social vigente. A questão da saúde mental está 

diretamente relacionada à discussão das relações sociais de poder e ao próprio 

conceito de cidadania. 

Apesar das dificuldades estruturais e políticas, a rede psi

quiátrica pública brasileira, a partir do início dos anos 80, tem proposto e susten

tado novos modelos de atendimento em saúde mental, que consideram os direitos 

e as liberdades dos pacientes. Estes modelos surgiram a partir do Movimento da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil, em um contexto de redemocratização do Estado e 

da sociedade. Cidades como Santos, São Paulo, Campinas, Santo André, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre, Santa Maria, Novo Hamburgo, Brasília, Curitiba, Florianópolis 

e outras vêm desenvolvendo trabalhos não-manicomiais, conseguindo índices de 

desinternação de 60 a 70%. Essas experiências têm aumentado em número em 

função do processo de municipalização do sistema de saúde, deflagrado especial-
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mente a partir da concepção do Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS) 

e do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ao se analisar os trabalhos desenvolvidos a partir do Mo

vimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil é importante chamar atenção para o 

fato de que se a estrutura asilar revelou um caráter antiterapêutico e ineficiente 

dentro do âmbito do setor de saúde, qualquer transformação deve partir de um 

trabalho interno que a coloque em discussão desde sua base. Conforme já obser

vou Basaglia (1985), não é uma técnica específica que se mostrou antiterapêutica 

e destrutiva, mas a própria organização hospitalar, que, voltada para a eficiência 

do sistema, passou a ver o doente como um objeto, quando ele deveria ser sua 

única razão de ser. Por isso, apenas introduzir uma nova técnica terapêutica no 

velho terreno institucional poderia ser uma medida nociva, na medida em que a 

realidade institucional não estaria sendo desvendada como um problema, mas sim 

mascarada e apresentada de forma menos dramática. Não é um novo esquema de 

organização da comunidade terapêutica, diferente daqueles da psiquiatria asilar, 

que vai garantir uma eficácia institucional, mas sim o tipo de relação que irá se 

instaurar no interior dessa comunidade. 

A questão da saúde mental é, antes de tudo, uma questão 

política, implicando o tipo de relação que a sociedade atual quer estabelecer com 

uma parte de seus membros. Dessa forma, qualquer transformação que se deseje 

operar na instituição e em suas relações com a sociedade deve necessariamente 

começar por uma mudança nas relações e nas práticas do poder nesta instituição. 

Entre os diversos trabalhos institucionais na área de saúde 

mental que abordaram algumas das questões aqui levantadas, destaca-se o Progra

ma de Saúde Mental implantado pela Prefeitura de Santos, nos estado de São Pau

lo, a partir de 1989. A intervenção na Casa de Saúde Anchieta - único hospital 

psiquiátrico da Baixada Santista - marcou a implantação do novo modelo de aten

dimento ao doente mental, aprovado pela Organização Panamericana de Saúde (OPS). 
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A abordagem usada em Santos e preconizada pela OPS 

consiste em trabalhar a relação pessoa/sociedade sem prejuízo de, nos casos em 

que for possível, tratar o problema biológico, mesmo porque ainda é limitada a 

interferência da medicina sobre essas causas. Além da intervenção na Casa de 

Saúde Anchieta, foram construidos Núcleos de Assistência Psico-Social (NAPS), 

foram criadas alternativas como núcleos, frentes de trabalho e o Centro de Convi

vência, foi realizado o Projeto Tamtam e foram elaborados instrumentos de valo

rização do paciente na sociedade. 

A avaliação positiva da OPS do trabalho realizado em 

Santos resultou no patrocínio de um "workshop" (oficina de trabalho) na cidade, 

voltado para a disseminação, para todo o país das recomendações da Conferência 

Regional de Caracas (Venezuela), realizada em novembro de 1990. A Conferência 

preconizou a restruturação da atenção psiquiátrica através da substituição do modelo 

hospitalocêntrico (internação pura e simples) por uma intervenção ambulatorial, 

com a participação da família e da comunidade na recuperação dos doentes men

tais. A OPS, patrocinadora da Conferência de Caracas, considerou Santas apta a 

divulgar para todo o território nacional a filosofia e as novas diretrizes do atendi

menta à Saúde Mantal, a partir da exposição da experiência local. 

A intervenção na Casa de Saúde Anchieta deu início ao 

processo de reformulação da assistência psiquiátrica em Santos. Caracterizado como 

uma" casa de horrores", o Anchieta (um estabelecimento privado com 40 anos de 

existência no Município) recebia uma verba mensal de 300 milhões do INAMPS e 

gastava 12 milhões. O choque elétrico, por exemplo, era usado em larga escala e 

sem indicação médica, por custar caro e permitir cobrar muito do INAMPS. Em 

um lugar onde cabiam 200 pessoas, havia uma superlotação, com 650 internos. 

Havia um só psiquiatra por dia para o conjunto dos pacientes. Todos estes fatos, 

aliados às denúncias de mortes e maus tratos, motivaram a intervenção no mani

cômio, com a assinatura, em 07/06/89, pela Prefeitura do decreto declarando o 
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hospital de utilidade pública para fins de desapropriação. A intervenção recebeu 

o apoio da comunidade, através de ato público em frente ao hospital, e do Minis

tério da Saúde, através da visita do diretor da Divisão Nacional de Saúde Mental. 

Com a implantação do Programa de Saúde Mental, os leitos 

hospitalares foram sendo desativados e hoje, dos 600, aproximadamente 30 paci

entes considerados crônicos e originários de outros Municípios, ainda encontram

se sob regime de internação. O antigo secretário municipal de saúde de Santos, 

que foi eleito para a Prefeitura, no último pleito (1992), declarou como objetivo 

da atual administração fechar o hospital Anchieta, terminando com a estrutura 

asilar de atendimento psiquiátrico. A meta do Programa de Saúde Mental, por

tanto, é transformar Santos na primeira cidade brasileira que dispensa manicô-

mlOs. 

Assim, conforme foi exposto, o Programa de Saúde Men

tal implantado pela Prefeitura de Santos, a partir de 1989, representou uma mu

dança no modelo de atendimento psiquiátrico brasileiro. E neste sentido, este es

tudo tem por objetivo compreender em que consistiu o processo de reformulação 

da assistência psiquiátrica pública no Município de Santos, a partir de 1989, pro

curando identificar e explicar os fatores intervenientes na implantação do Pro

grama de Saúde Mental deste Município. 

Configurando-se como estudo de caso que se utilizou fun

damentalmente de um método qualitativo de pesquisa, este ensaio não se presta a 

fazer uma análise genérica sobre transformação no atendimento psiquiátrico. Ao 

contrário, situa a experiência como um acontecimento singular, não generalizável 
'-- v 

"in tato", mas que pode ser considerada significativa para outras experiências. 
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CAPÍTULO 1 - PARA REFLETIR SOBRE SAÚDE MENTAL 

1.1 - O nascimento do espaço institucional da loucura 

Antes do século XVIII, a loucura era considerada como 

uma forma de erro ou de ilusão, não sendo sistemática a prática da interna

ção. Desde que não tomasse formas extremas ou perigosas, a loucura não seria 

separada do meio social. Ainda no começo da idade clássica, como mostra 

Foucault (1979), os lugares reconhecidos como terapêuticos eram primeira

mente a natureza, que por ser a forma visível da verdade, tinha o poder de 

dissipar o erro (usualmente as prescrições médicas incluíam viagens, retiro, 

contato com o mundo natural). Outro lugar terapêutico comum era o teatro, 

onde: 

"Apresentava-se ao doente a comédia de sua própria 
loucura colocando-a em cena, emprestando-lhe um ins
tante de realidade fictícia, fazendo de conta que era 
verdadeira por meio de cenários e fantasias, mas de for

ma que o engano acabasse por estourar diante dos própri
os olhos daquele que era sua vítima". (p.121). 

A prática da internação, no começo do século XIX, co

incidiu com o momento em que a loucura passou a ser percebida como desor

dem da conduta, do desejo, do modo de decidir e de ser livre, ou seja, como 

negação ao comportamento regular e normal. Nesse contexto, o asilo é concebi

do como o lugar de desvelamento da loucura e de confronto da vontade pertur

bada e desejo pervertido com uma vontade reta e paixões ortodoxas. 
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Assim, na passagem do século XVIII para o século XIX, 

a loucura adquiriu o estatuto de enfermidade, foi medicalizada e foi instituída 

uma medicina especial - a psiquiatria - para cuidar do aspecto físico e moral 

do "doente mental", Do processo de medicalização da sociedade, deflagrado 

com a constituição de uma medicina social, surge o projeto de patologizar o 

comportamento do louco, que passou a ser considerado anormal e, portanto, 

medicalizável. Em função disso, os "loucos", que se disseminavam indiferen

temente entre os hospitais gerais, as casas de detenção, as casas de caridade, 

os depósitos de mendigos e as prisões familiares, passaram a ser internados em 

um espaço institucional específico para o tratamento de sua doença: o hospício, 

Com a tomada de consciência do valor do trabalho como 

origem da riqueza social, na segunda metade do século XVIII, o desperdício de 

força de trabalho e de vidas humanas afigura-se como crime econômico, E, 

nesse contexto, o hospício surge para absorver a massa de desviantes, visando 

neutralizá-los pelo isolamento e discipliná-los pelo desenvolvimento, na insti

tuição fechada, de técnicas correcionais que os habilite novamente ao traba

lho socialmente produtivo, 

1.2 - O asilo: instituição totalitária 

"Armai que valiamos nós? Estácamos ali mortos, em decomposi

ç60, e era razoável el'itarem o contágio, Bom que se conservas

sem longe. Ninguém nos poderia oferecer uma dessas mesqui

nhas lisonjas indispensáveis na vida socia~ estáL'amos diante de 

lima verdade muito nua e muito suja, e qualquer aproximação 

nos on'ginan'a vergonha e constrangimento. O resto da humani

dade se afastava; no marasmo e no assombro, sentiamos que se 

afastava em e.?:cesso, Impossiceis os entendúnentos: muros intrans

poniceis nos separavam ", (Ramos, Graciliano; 1978, p, 135), 
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As grandes estruturas asilares instaladas no começo do 

século XIX eram justificadas a partir das exigências da ordem social, que pedia 

proteção contra a desordem dos loucos, e das necessidades da terapêutica, que 

pediam o isolamento do doente. O isolamento do louco era explicado ao nível das 

causas da doença e ao nível do tratamento. Assim, por um lado o hospício separa 

o louco das causas de sua loucura, inscritas na sociedade e principalmente na 

família. Por outro lado, através do isolamento o psiquiatra pode vencer suas re

sistências, submetê-lo a um regime médico e impor-lhe novos hábitos intelectuais 

e morais. O pressuposto básico é o de que não há cura sem isolamento. Trata-se 

de dominar o poder do louco, neutralizar os poderes que de fora possam se exer

cer sobre ele e estabelecer um poder terapêutico e de adestramento. 

A administração de um asilo de alienados deve ser en

tregue a um médico: o poder administrativo deve estar reunido ao poder mé

dico, sem o que não pode haver uma unidade de ação que garanta a consecu

ção dos objetivos de cura e bem-estar dos alienados. Deve haver uma presença 

total e constante do diretor do estabelecimento junto aos indivíduos, assegu

rando o controle e o funcionamento automático do poder. 

A vigilância é uma característica essencial do hospício. 

O louco deve ser observado em todos os momentos e em todos os lugares, como 

forma de permitir o controle de sua conduta e o acompanhamento de sua do

ença. O pessoal técnico e administrativo constitui uma rede de olhares que se 

estende por todo o asilo, embora não seja especialmente localizada. As meno

res atitudes de uma pessoa podem estar sujeitas a regulamentos e julgamentos 

da equipe diretora: a liberdade de ação é violada. 

A distribuição do tempo dos internos é totalmente deter

minada pelos médicos, assim como a articulação rigorosa dos lugares, das ativi

dades e das hierarquias que é imposta de cima, por um sistema de regras formais. 
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Toda essa estrutura asilar apresenta características de 

uma" instituição total", definida por Goffman (1961) como: 

"um local de residência e trabalho onde um grande 
número de indivíduos com situação semelhante, sepa
rados da sociedade mais ampla por considerável perí

odo de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 
administrada li. (p.11). 

o hospício é constituído como poder disciplinar, atra

vés dos princípios do isolamento, da organização do espaço terapêutico, da 

vigilância e da distribuição do tempo que regem a totalidade da vida dos alie

nados. Seu papel é transformar os indivíduos, assumindo o encargo de suas 

vidas, gerindo sua existência, impondo uma norma de conduta. O controle de 

muitas necessidades humanas é feito pela organização burocrática de grupos 

de pessoas, onde a estrutura hierárquica e heterônoma está presente, refletin

do, na sua própria estrutura, toda a estrutura da sociedade na qual a organi

zação asilar está inserida: no hospício o que" cura" é o próprio hospício. 

A operação alienista de patologizar determinados com

portamentos' acaba por remanejar o direito de punir do aparelho jurídico para 

o aparelho médico, com base em uma racionalidade. Assim os comportamen

tos problemáticos são classificados segundo outros códigos que não os legais: 

a autoridade médica é legitimada pelo conhecimento que contém. Através de 

um raciocínio do tipo técnico ou científico (e, portanto, "neutro") o psiquiatra 

passa a decidir sobre a existência e o destino de seu paciente. Este mandato, 

outorgado aos especialistas, provoca, por conseqüência, a burocratização, o 

desencantamento do mundo e a expropriação dos homens de qualquer autono

mia de decisão. 
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A psiquiatria faz da seqüestração um ato não arbitrá

rio, transformando a reclusão, em si negativa, em proteção ao homem enlou

quecido. Para isso, redefine o estatuto do louco, categorizando-o como doente 

e incapaz, e, desse modo, como sujeito a ser tratado e protegido pelo alienista. 

Esse tratamento é, antes de tudo, um tratamento moral, onde, como aponta 

Castel (1978), 

"o médico é a lei viva do asilo e o asilo é o mundo cons
truido à imagem da racionalidade que ele encarna ". 
(p. 88). 

É no asilo que o alienado - considerado irracional - pode 

retornar à razão através da interiorização de uma vontade e uma conduta ra

cionais. As técnicas disciplinares da instituição asilar permitem a aprendiza

gem da regularidade, da obediência e do trabalho, reduzindo a distância entre 

o comportamento do interno e as normas dominantes. 

"Pequena república platônica, o asilo realiza a síntese 
entre o saber e o poder através dessa figura moderna 
do rei filósofo que é o médico-chefe". (Castel, 1978, p. 
93). 

1.3 - O conceito de doença menial 

As primeiras teorias sobre doença mental pressupunham que 

as desordens do pensamento e do comportamento seriam sempre causadas por algum 

distúrbio neurológico. Tratava-se, na verdade, de doenças do cérebro, e não da men

te. Sob este aspecto, os "problemas existenciais" eram atribuídos a processos 

psicoquímicos e classificados como sintoma de doença mental. 
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Posteriormente, o termo" doença mental" passou a ser 

utilizado para descrever algo bastante diferente da doença cerebral, sendo iden

tificado com as tensões inerentes à interação social entre personalidades hu

manas. A doença mental é percebida, então, como deformação da personali

dade e causa da desarmonia humana (como se a interação social fosse essenci

almente harmoniosa e seus distúrbios ocorressem pela presença da doença mental 

em várias pessoas). 

Como mostra Szasz em seus estudos, o conceito de do

ença, física ou mental, implica a noção de desvio de alguma norma claramente 

definida. No caso da enfermidade física, a norma é a integridade do corpo 

humano. Mas, com relação à enfermidade mental, qualquer que seja a norma, 

ela deve ser estabelecida em termos de conceitos psicossociais, éticos e legais: 

a doença mental se constitui a partir de um desvio de comportamento de pa

drões definidos nestas categorias. Contudo, busca -se corrigir o "desvio" atra

vés de medidas" médicas" (supostamente isentas de valores éticos), que foram 

designadas para curar problemas médicos. Daí surge a impossibilidade de so

lução dos "problemas mentais" estabelecidos em bases não médicas. Assim, o 

psiquiatra está comprometido com aquilo que considera a realidade e com o 

que pensa que a sociedade considera real; ele observa e julga o comportamen

to do paciente a partir dessas crenças. Paradoxalmente, a psiquiatria nega os 

aspectos morais envolvidos no tratamento, apoiando-se em conceitos 

ficos", pretensamente isentos. 

". -' Clentl-

Hoje em dia, são classificados de doentes mentais aqueles 

indivíduos que não obedecem à lei e que desafiam as convenções da moralida

de e da sociedade. O conceito de "doença mental" dirige-se a critérios de adap

tação social. A sociedade - burocrática - exige que a ordem não seja de modo 

algum perturbada; o ato psiquiátrico toma ciência disso, atestando que um 

indivíduo deve ser considerado perigoso para ele próprio e para os outros e 

provocando seu afastamento do convívio da sociedade. 
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Como retrata perfeitamente Machado de Assis - em seu 

conto" O alienista" - a psiquiatria cada vez mais amplia seu universo de inter

venção, com a crescente apropriação de um objeto que continua indefinido con

cretamente e que, por isso, é passível de ser absorvido por um saber que se diz 

competente e científico. O personagem Simão Bacamarte, o "alienista", invo

cando uma racionalidade dita "científica", acaba por cometer uma série de 

distorções tentando estabelecer uma norma geral de conduta para o compor

tamento humano. Ao se deparar com as diferenças interpessoais, o alienista 

conclui: 

liA loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha 

perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é um 

continente". (p.19). 

Quando um indivíduo se afasta dos padrões considera

dos "normais" de comportamento (padrões estes bastante questionáveis), ele 

recebe um estatuto de "doente mental" e, sob a máscara do uniforme asilar, 

passa a ser percebido pela sociedade apenas como louco. A máscara da loucu

ra é, no fundo, a visão que temos do louco. Muitas vezes" optar" pelo estatuto 

de louco é o único caminho para se escapar de outras formas de coerção, de 

outros estatutos. 

Pirandello, em "Le bonnet de fou" (1956) - do origi

nal "Il berreto a sonagli" (1917) - ressalta este fato, mostrando que se pode 

passar por louco sem sê-lo e se ver internado em um asilo. 

A cena se passa na Sicília: Beatriz, enciumada, provo

ca um escândalo ao acusar seu marido de ter relações com a mulher ele Ciampa. 

Este, vítima inocente do escândalo, exige explicação, ao que lhe respondem: 



14 

- Foi um erro, uma loucura. 

- Três pessoas foram desonradas - retruca Ciampa -

se, trata-se de uma loucura, que Beatriz seja decla

rada louca e mandada para o asilo durante três me

ses, para que fique clara sua insanidade. É fácil pas

sar por louca: basta gritar verdades por todo canto. 

Quando dizemos às pessoas a verdade na cara, elas 

acham que a gente ficou doida. 

- iV/as eu tinha razão em agir como agi - afirma Beatriz. 

- É sinal de loucura - diz Ciampa - não há pior louco 

do que o que acredita ter razão. Vamos, conceda-se a 

alegria de ficar louca durante três meses ... 

Algumas vezes, em meio a um conflito de valores e à 

insegurança de não saber o que fazer com a própria vida, a adesão ao mito da 

doença mental permite às pessoas evitar o confronto com seu problema. 

Quando Szasz (1977) afirma que as doenças mentais 

nao existem e que elas funcionam como um mito, não pretende dizer que as 

ocorrências sociais e psicológicas às quais este rótulo é fixado não existam. O 

que deve ser considerado é que ao se categorizar estes problemas como" doen

ças" eles serão objeto de intervenção médica, impossibilitando-se, assim, que 

sejam discutidos seus aspectos éticos, políticos e sociais. 

o mito da doença mental nasce da crença de que as 

interações sociais são, em sua essência, harmoniosas. Ora, os conflitos de va

lores são a principal fonte de conflitos nas relações humanas, o que pode ser 
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constatado em todos os níveis dos relacionamentos SOCIaIS. Dessa forma, se

gundo Szasz (1977), a idéia de doença mental funciona como um disfarce: 

"em vez de chamar atenção para necessidades, aspira
ções e valores humanos conflitantes, o conceito de do

ença mental produz uma "coisa" moral e impessoal -
uma "doença" - como uma explicação para problemas 
existenciais ( ... ) Não faz muito tempo, os diabos e as 

feiticeiras eram responsáveis pelos problemas na vida 

do homem. A crença na doença mental, como algo di
ferente do problema do homem em conviver com seus 
semelhantes, é a própria herdeira da crença em demô

nios e feitiçaria " (p. 27). 

Assim como o conceito demonológico dos problemas 

existenciais deu lugar aos tratamentos baseados em linhas teológicas, o con

ceito de doença mental implica o tratamento de base médica. A instituição 

"Igreja" cede espaço à instituição psiquiátrica. 

1.4 - O objeto da psiquiatria 

Conforme foi apresentado, historicamente o objeto da 

psiquiatria se constituiu em torno da DOENÇA MENTAL, e suas técnicas eram 

voltadas para a cura e normatização do indivíduo com o fim de devolvê-lo à 

sociedade. A exclusão asilar, apesar de apresentar elevado índice de morte, 

aniquilamento social e incurabilidade, era justificada neste contexto. 
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o advento da 11 Guerra Mundial forçou uma mudança 

neste panorama. A morte, neste período, de milhares de internados por fome e 

frio, assim como a utilização dos asilos clandestinamente pela resistência 

antinazista, forneceu uma imagem sobre o que eram os hospitais psiquiátri

cos. A imagem dos campos de concentração tornou a opinião pública sensível 

às práticas psiquiátricas de exclusão social. Ao mesmo tempo, o grande núme

ro de mortos na guerra e o conseqüente desfalque da força de trabalho, de

mandou a liberação do contingente populacional dos asilos, até então excluído 

do processo produtivo. 

Contudo, como afirma Birman (1981), 

"Posteriormente, restabelecida a força social produti
va, vai continuar a ser possível a exclusão social pura 

e simples, num clássico mecanismo de controle social 
da marginalidade em geral pela via da exclusão psi
quiátrica". (p.64). 

o fato é que, das críticas às instituições asilares, surgi

ram' na década de 50 uma série de experiências de Comunidades Terapêuticas 

e de Psicoterapia Institucional. Estas experiências não combateram efetiva

mente a exclusão asilar: eram a tentativa de uma solução tecnológica a uma 

questão política. 

A partir da década de 60 e principalmente, nos anos 

70, a psiquiatria passou a adotar uma estratégia preventivista (sem, entretan

to, anular a estratégia anterior). Seu objetivo era a intervenção nas condições 

sociais e orgânicas que pudessem gerar um distúrbio mental. Seu objeto, por

tanto, passa a ser a SAÚDE MENTAL. Esta visão, aparentemente mais bran

da, significou um alargamento dos limites de ação da psiquiatria, que passa a 

constituir um sistema de vigilância da população como um todo. 
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Atualmente, os modelos asilar e preventivista de psi

quiatria coexistem e, ao invés de se mostrarem contraditórios, se complemen

tam. O que se observa é que o canal do preventivismo aumenta os contingen

tes populacionais passíveis de psiquiatrização, produzindo uma demanda te

rapêutica, que acaba sendo atendida pela instituição asilar. O universo do en

clausuramento, não obstante as severas e numerosas críticas que lhe são fei

tas, continua vivo e presente mesmo nos centros mais desenvolvidos. 



CAPÍTULO 2 - EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL 

NO BRASIL. 

2.1 - A origem: a psiquiatria empírica 
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Tanto na Europa do século XVI como no Brasil do início do sé

culo XIX, o doente mental, que desfIutava de algrnna liberdade e tolerância social, passa a 

ter esta liberdade cerceada e seu sequestro exigido. Nos dois casos, ao não se adaptar a uma 

nova ordem social, o indivíduo passa a constituir ameaça a esta mesma ordem, sendo assim 

justificada a criação de instituições para controlá-los e eventualmente 1J.'atá-Ios. 

Conforme mostra Resende (1990), a doença mental no Brasil 

colônia era tolerada pela sociedade da mesma forma como na Emopa dos tempos bíblicos. 

Desse modo, os loucos pobres, desde que mansos, podiam enar pelas pequenas cidades, 

aldeias e campos, vivendo de caridade pública. No caso de exibirem comportamento violen

to eram recolhidos às cadeias, sendo pouco expressivo o nÍlmero de registros destas reclu

sões. Os abastados eram tratados em casa e, se agitados, eram colocados em algum cômodo 

separado. Mesmo as Santas Casas de :Misericórdia, de naurreza filantrópica-religiosa, nos 

séculos XVI e XVII, não contavam com loucos em sua clientela. Assim, as manifestações de 

doença mental se cliluíam na vastidão do território brasileiro. 

Socialmente ignorada por quase trezentos anos, a loucura faz-se 

notólia no cenário nacional no século XL"X, quando slU'ge uma massa de indivíduos sem 

trabalho entre os dois pólos que clividianl a sociedade: a minOlia de senhores e proprietári

os e a multidão de escravos. Os "loucos" passanl a engrossar as levas de vaclios e desordei

ros nas cidades, sendo taniliém alvo de repressão à desordem e à ociosidade. 
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Assim é que as mesmas circunstâncias sociais que séculos an

tes determinaram na Europa o que F oucault chamou de "o grande enclausuramento" -

desordem, ociosidade, perturbação da paz social e obstáculo ao crescimento econômico 

surgem também no contexto social brasileiro do século XIX. 

o destino dos doentes mentais seguirá o dos marginalizados de 

outra natureza: exclusão em hospitais, porões das Santas Casas de Misericórdia e prisões, 

e reeducação por laborterapias em espécies de campos de u:abalho forçado. 

E é exatamente desta maneira que a EXCLUSÃO vai cons

tituir a tendência central da assistência psiquiátrica brasileira desde seus primór

dios até os dias de hoje. 

O marco institucional da assistência psiquiátrica brasi

leira foi 1852. Neste ano foi inaugurado, pelo imperador D. Pedro lI, o hospício 

que recebeu seu nome, no Rio de Janeiro. Tinha capacidade para 350 pacientes, 

tendo rapidamente sua lotação completa. 

Com uma demanda crescente pela assistência psiquiátri

ca' nos anos que se seguiram outros hospitais foram criados no Rio de Janeiro, 

como a Colônia de Jacarepaguá e o Hospital de Vargem Alegre. Segundo levanta

mento de Resende (1990), nota-se que a exemplo do Rio de Janeiro, nas décadas 

seguintes surgiram construções de instituições em São Paulo, Pernambuco, Bahia 

e Pará. O clamor por verbas e hospitais e a urgência que a situação exigia, fez 

com que muitas vezes as autoridades governamentais recorressem a instalações 

provisórias para internações, antes da construção de hospícios definitivos. 

Uma característica comum a todas as instituições do ter

ritório nacional era o isolamento dos hospícios em sítios afastados das cidades, 

sob a alegação da necessidade de se proporcionar aos doentes tranqüilidade e es

paço. Esta característica que, ainda hoje, muitas vezes se mantém, promove o 

isolamento e proteção contra fugas dos doentes, dificultando todavia o acesso dos 
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médicos que não se dispõem a se locomoverem dos centros das cidades até o local 

do hospício. 

A clientela dos hospícios, no período, era constituída ba

sicamente de homens livres, sendo os escravos uma raridade. Eram classificados 

como "pobres", sendo na maioria das vezes mestiços e, em alguns casos, brancos 

europeus e brasileiros que, segundo Prado Júnior (1983), formavam a população 

marginalizada das cidades: os vadios, os arruaceiros, os sem -trabalho. O doente 

mental era um subproduto das relações de trabalho do estado escravista. 

Ao contrário do que ocorreu na E uropa, a criação de ins

tituições destinadas a abrigar loucos no Brasil, não estava atrelada ao nascimento 

da psiquiatria como corpo de saber médico especializado. Os critérios de seleção 

da clientela e classificação dos doentes eram essencialmente leigos. O saber médi

co não era chamado nem mesmo a referendar a seleção de doentes que era reali

zada pela autoridade pública. Os alienados em geral eram classificados como ali

enados comuns, perigosos, criminosos, etc. Os médicos, que se faziam representar 

em pequeno número nas instituições, também não detinham o poder administra

tivo, em geral exercido pela figura do provedor e das" irmãs de caridade". Eram 

comuns denúncias de maus tratos, abandono, superlotação, imundície, violência dos 

atendentes e falta de assistência médica. 

Todo este quadro começou a se alterar com a mudança 

na ordem social e econômica brasileira no final do século XIX. A questão da mar

ginalidade se agravou exigindo não só a intensificação dos processos de exclusão, 

mas também a recuperação dos excluídos, com base em um corpo ele conhecimen

tos que legitimasse ambos os processos. 

De acordo com Resende (1990): 



"Em contraste com o período anterior, no qual o binô
mio ordem-desordem era o equivalente social da equa
ção saúde-doença mental e a contribuição para a res
tauração da ordem podia ser cumprida pela psiquiatria 
empírica, no emergente capitalismo comercial e indus
trial brasileiro somava-se àquele problema a ameaça à 
sobrevivência e à reprodução da força de trabalho e, em 
última análise, ao próprio processo de reprodução do ca

pitalismo" (p.42). 

2.2 - A psiquiatria científica 
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A partir da proclamação da República a psiquiatria empíri

ca passa a dar lugar à psiquiatria científica, com a ascenção da classe médica ao 

controle das instituições e ao papel de representantes do Estado nas questões relati

vas à assistência ao doente mental. 

Diante da afirmação da medicina científica e especialmente 

do saber psiquiátrico, não se podia dei.xar o cuidado dos doentes mentais entregue a 

religiosos e leigos. 

o projeto de salubridade baseado na Medicina Legal e exe

cutado por administradores, religiosos, guardas e vigilantes vai sendo substituído, no 

final do século XIX, por um processo de legitimação científica da prática assistencial 

psiquiátrica, com a laicização das instituições e a polemização do saber médico em 

disputas entre as influências francesas e germânicas (kraepelianas). 

Os primeiros anos do século XX revelam esta tendência com 

a ocorrência de grande atividade científica. Foi o tempo dos congressos, teses douto

rais, conferências e torneios letivos, do estabelecimento de duas sociedades sábias (a 

de Psiquiatria, Neurologia e ciência afins e a Liga de Higiene ~lental) e da classifica

ção brasileira das doenças mentais. 
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Não obstante esta explosão científica, a função que coube à 

psiquiatria na sociedade essencialmente não se alterou. Cabia a ela 11 recolher as so

bras humanas do processo de saneamento, encerrá-las no asilo e tentar, se possível, 

recuperá-las de algum modo ll (Resende, 1990, p.45). É interessante observar, neste 

sentido, a expressiva presença de estrangeiros na população de internados nos hospí

cios, como um reflexo da situação externa ao asilo, onde se verifica a dificuldade de 

integração dessa mão-de-obra ao processo produtivo da economia brasileira. 

Na falta de uma política objetiva e bem delineada em re

lação à saúde mental, a assistência pública a alienados tornava -se, em todo terri

tório nacional, ineficiente. A psiquiatria cumpria o papel complementar à Saúde 

Pública na tarefa de sanear as cidades e remover os focos de infecção e a imundí

cie, que eram os cortiços, e os focos de desordem, que eram os sem

-trabalho e maltrapilhos. 

Ao longo da primeira metade do século XX se proliferaram 

por todo território nacional locais para internação de doentes mentais, conforme pode

se observar no quadro do anexo 1. Houve, em todo Brasil, uma entusiástica adesão à 

política de construção de colônias agrícolas. 

Esperava-se que tais colônias dessem conta do manancial 

de 11 doentes 11 que as instituições 11 urbanas 11 produziam em número crescente. Tenta

va -se recriar artificialmente o ambiente rural pré-capitalista, onde o trabalho (agora 

proposto como solução terapêutica) pudesse ser desenvolvido espontaneamente pelos 

pacientes, ou seja, como conseqüência natural da própria organização daquelas soci

edades. 

o que, na realidade, se via é que, mais uma vez, o hospital 

psiquiátrico (agora agrícola) tinha como função excluir o doente do convÍvio social. A 

recuperação do doente era posta de lado nos objetivos institucionais, não sendo inclu

sive esta uma demanda da sociedade. 
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o estado de São Paulo constituía, até certo ponto, uma 

exceção, pois, devido ao dinamismo de sua economia, precisava preservar sua força 

de trabalho e atrair imigrantes estrangeiros, investindo, para tanto, em saneamento 

e saúde pública. 

Assim é que foi construído, em Juqueri, em 1898, sob a 

coordenação de Franco da Rocha, um hospício-colônia que tinha por objetivo recu

perar o doente pelo trabalho agrícola e devolvê-lo à comunidade como cidadão "útil" 

e mão-de-obra à nova lavoura cafeeira exportadora paulista. Entretanto, o modelo 

idílico de sociedade rural apregoado acabava se distanciando da realidade externa 

ao asilo, que mostrava-se cada vez menos capaz de fornecer o material humano 

disciplinado de que a sociedade necessitava. 

Uma vez que não se concretizava a proposta de recupera

ção dos doentes do hospital agrícola, restava-lhe a função - que já caracterizava a 

assistência psiquiátrica - de excluir o doente de seu convívio social, escondendo-o, 

ao mesmo tempo, dos olhos da sociedade. 

A distância geográfica dos hospícios-colônias das regiões 

de onde provinha sua clientela favorecia que eles acabassem se tornando locais de 

exclusão não necessariamente clínicos ou terapêuticos. Assim é que de acordo com 

Resende (1990) a análise da composição da população das colônias de alienados 

vai revelar "doentes" como moças que foram desvirginadas e desonradas, crianças 

que se tornaram órfãs, medigos ou arruaceiros encaminhados por algum chefe polí

tico local. 

Em face da impossibilidade de retorno ao convÍ\io social dos 

alienados e do desvio do hospício-colônia de sua função clínica-terapêutica para a mera 

função de exclusão de todo tipo de indivíduos socialmente marginalizados, a população 

de internados aumentou consubstancialmente. Eram constantes as solicitações de mais 

verbas e mais leitos em relatórios, encontros e congressos de especialistas. 
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Pode-se concluir que houve poucas alterações na distin

ção social do hospital psiquiátrico a despeito da substituição da psiquiatria empí

rica pela psiquiatria científica. Da mesma forma, de acordo com os relatos de 

Lopes Rodrigues (1959-1960), também as práticas de maus tratos e torturas per-

maneceram. 

Depois dos anos 40, alguns poucos ambulatórios psiquiá

tricos oficiais foram instituídos a partir da criação do Serviço Nacional de Doen

ças Mentais (SNDM) e da iniciativa de seu primeiro diretor: Adauto Botelho. Se

gundo relatório de Maia (1961), os ambulatórios de todo país no ano de 1961 

resumiam-se à totalidade de 17. 

No final da década de 50, verificava-se a mesma situação 

denunciada por Teixeira Brandão quase cem anos antes. Os hospícios abrigavam 

um número excessivo de doentes, acumulando pessoas pelos corredores, substitu

indo leitos pelo chão, limitando quantitativa e qualitativamente a alimentação e 

impossibilitando a garantia de condições mínimas de higiene. À superlotação e às 

péssimas condições de hotelaria associava-se a deficiência de pessoal e os maus 

tratos. 

Com a rápida industrialização e urbanização do país as colô

nias agrícolas também abandonam o trabalho de campo como atividade terapêutica. 

Em seu lugar surge, eventualmente, a prauterapia constando de atividades monótonas, 

repetitivas e desprovidas de sentido. A assistência psiquiátrica pública não tomava co

nhecimento das transformações na prática psiquiátrica ocorridas na Europa e nos Es

tados Unidos após a segunda grande guerra. 

A exclusão asilar pública, em uma sociedade que se modenü

zava, precisava ser dissimulada através, pelo menos, de o abrigo, a vestimenta e a ali

mentação do doente mental. O descrédito que a instituição psiquiátrica atingiu junto à 

população seria utilizado, pouco mais tarde, em favor da excelência da livre iniciativa. 
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2.3 - A psiquiatria de massa 

Na década de 30, os grupos de socorro mútuo costituídos 

por empresas ou categorias profissionais para equacionar a questão das políticas 

sociais serão incorporados pelo Estado e organizados nos Institutos de Aposenta

dorias e Pensões (conforme será exposto, no capítulo 4 deste trabalho, ao se abor

dar o histórico das políticas de saúde no Brasil). No entanto, apesar de a assistên- , 

cia médica ter se tornado tradicional entre os benefícios de que gozavam os 

previdenciários, a atenção psiquiátrica só foi incorporada às demais especialida

des na década de 50, e mesmo assim incipientemente. 

A incorporação tardia da psiquiatria ao conjunto de práti

cas de saúde da previdência social deveu-se, em primeiro lugar, à própria situação 

lamentável dos hospitais psiquiátricos públicos e do consequente descrédito da po

pulação nestas instituições e formas de tratamento. Não se deve esquecer de que tal 

situação caótica é conseqüência direta do próprio papel que a sociedade atribuíra à 

psiquiatria nos dois períodos abordados anteriormente. Em segundo lugar, as dro

gas antipsicóticas (ou psicofármacos), que trariam transformações nas práticas asi

lares, só apareceriam no mercado em 1955. 

A partir de 1950, a Organização Mundial de Saúde, atra

vés de uma resolução de um comitê de peritos em saúde mental, passou a reco

mendar aos países membros, especialmente os em desenvolvimento, que investis

sem em ações de saúde mental em face ao "alto custo da doença mental para o 

processo produtivo" (Organização Mundial de Saúde, 1950). Concluía, ainda, no 

mesmo relatório, que o investimento em saúde mental além de se mostrar econo

micamente "rentável", contribuía para" ajudar a evitar os desajustes que podem 

acompanhar a industrialização" . 
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Desse modo, preservar, manter e adestrar a força de tra

balho' bem como atenuar as disfunções do sistema capitalista serão essencialmente 

as funções das políticas de saúde mental neste capitalismo moderno das décadas 

de 50 e 60. No Brasil a psiquiatria só se estabelecerá definitivamente adquirindo 

o status de prática assistencial de massa após 1964. 

Foi a partir do golpe militar de 1964, que a assistência 

eminentemente destinada ao doente mental indigente passou a dar lugar à cober

tura à massa de trabalhadores e seus dependentes. Com a precariedade dos hospi

tais da rede pública, que permaneceram reservados aos indivíduos sem vínculo 

com a previdência, e com a ideologia privatista do movimento de 64, optou-se 

pela contratação de leitos em hospitais privados para a realização da assistência 

psiquiátrica. A rede ambulatorial incipiente passou a funcionar como malha de 

captação de pacientes para hospitalização. 

De 1965 a 1970 observou-se um afluxo maciço de doen

tes para os hospitais da rede privada. De acordo com os dados apresentados por 

Resende (1990) a partir de levantamentos realizados pelo FIBGE para os anuári

os estatísticos dos anos em questão, enquanto a população internada do hospital 

público permaneceu estável, a das instituições conveniadas saltou de 14.000 em 

1965 para 30.000 em 1970. O movimento de internações seguiu a mesma ten

dência: a empresa hospitalar que em 65 internou 35.000 pessoas, em 70 internou 

90.000. 

O tempo médio de duração das internações, neste perío

do, também era timidamente controlado, chegando a mais de três meses de 

hospitalização, o que constituía uma contradição aos postulados da psiquiatria 

da década de 60. 

Verificou -se, ainda, uma mudança no tradicional perfil 

nosológico da clientela dos hospitais psiquiátricos. A partir de 60, sob o rótulo de 
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neuróticos e alcoolistas um número cada vez mais expressivo de pessoas passava 

a ter no asilo a única solução possível a problemas sociais diversos a serem es

condidos nestas instituições. 

A fim de garantir melhor remuneração houve uma preo

cupação generalizada em se diferenciar o hospital previdenciário conveniado do 

velho hospital público, investindo-se, para tanto, nas condições de hotelaria. As

sim, se não se pretendia tratar o doente, ao menos lhe seria garantido abrigo, 

alimentação e vestimenta. 

Nos primeiros anos da década de 70, toda esta tendência 

que passou a ser conhecida como "indústria da loucura" (ou comercialização da 

doença mental) passou a sofrer severas críticas de representantes da área de saú

de mental do país. Buscava-se com tais críticas cobrar maior eficiência do siste

ma, que era apontado como dispendioso e cronificador. 

Todas estas críticas, associadas aos sintomas evidentes de 

escassez de mão-ele-obra para o ano ele 1973, foram consideradas e traduzidas em 

propostas e ações concretas (a maioria de duração efêmera) partidas dos órgãos go

vernamentais - Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e INPS. 

Dessa maneira, passou-se a exercer mais controle sobre 

os tempos de permanência dos doentes nos hospitais, através de supervisões de 

médicos do próprio INPS. As internações também foram limitadas pelos ambula

tórios, passando de um indíce de 36% de encaminhamento de pacientes aos hos

pitais, em 1960, para 12%, em 1972. 

o Ministério da Saúde incorporou como seu o discurso de 

seus críticos, recomendando a diversificação da oferta de serVIços e sua 

regionalização, condenando o macro-hospital e propondo alternativas à 

hospitalização integral e a reabilitação de crônicos visando a pronta reintegração 

social do indivíduo. 
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o ano de 1974 marcou o fim dessa relativa prioridade 

dada à psiquiatria. Os anos do "milagre econômico" deixaram como saldo a dete

rioração das condições de vida dos trabalhadores e das classes populares em geral 

e a perda de apoio e legitimidade do Governo (verificada nas eleições de 1974). 

Em resposta ao aumento da morbidade e mortalidade infantil e ao expressivo cres

cimento das doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas, o Governo in

tensificou as ações de assistência médica não psiquiátrica, estendendo a cobertu

ra previdenciária a grupos mais amplos da população e facilitando o acesso de 

qualquer pessoa aos serviços de urgência. 

Portanto, em um contexto de escassez dos recursos mate

riais e financeiros disponíveis, a assistência psiquiátrica brasileira renuncia às parcas 

intenções de empenho curativo que lhe atribuíram por quase cinco anos e reassume 

o papel que sempre lhe coube em seus cem anos de história: a exclusão asilar. 

2.4 - O movimento da reforma psiquiátrica 

Com o processo de redemocratização do país, nos anos 

80, marcado pela mobilização pela anistia, reinscrição político-partidária e liber

dades sindicais e de associação civil, iniciou-se o Movimento da Reforma Psiquiá

trica no Brasil. Este movimento objetivava fazer a crítica à prática e ao saber 

psiquiátricos clássicos, à função tutelar e segregadora da intervenção psiquiátrica 

e ao aparato manicomial. 

Conforme mostra Amarante (1992), o Movimento da Re

forma Psiquiátrica inicia -se pautado mais em questões de ordem trabalhista e em 

denúncias das políticas de saúde mental, do que em questões teóricas. É quando 

surgem os Núcleos de Saúde Mental do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES), os Núcleos de Saúde Mental dos Sindicatos dos Médicos e o Movimento 
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de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que vão organizar e produzir a crí

tica ao modelo de assistência tradicional, participando da luta pela construção 

de um projeto nacional. 

A partir da década de 80, o modelo de atendimento cen

tralizado nas instituições asilares - públicas ou privadas - deixou de ser alvo de 

crítica solitária de alguns setores da psiquiatria brasileira, para tornar-se algo 

unanimemente condenado nos documentos oficiais sobre a matéria. 

São exemplos deste fato, em especial, os seguintes docu

mentos: (a) Manual de Serviço para Assistência Psiquiátrica, do antigo INPS (Or

dem de Serviço n° 304.3/73), de 1973; (b) Portaria Interministerial (MS/MPAS) 

n° 1.369, de 15/02/1979; (c) Diretrizes da Divisão Nacional de Saúde Mental 

(DINISAM/ MS), de 1980; e, (d) Programa de Reorientação da Assistência Psi

quiátrica no âmbito da Previdência Social (MPAS/ CONASP), de 1982. 

Não obstante a mudança do discurso oficial, verificou-se 

que não ocorreram modificações na realidade concreta das instituições psiquiátri

cas. Contudo, é possível apontar uma tendência de reformulação do modelo por 

algumas transformações do aparato institucional nem sempre patrocinadas pelo 

Estado. 

Em janeiro de 1979, em São Paulo, realizou-se o Primei

ro Encontro Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, onde, pela primeira 

vez, técnicos de várias categorias e estados do país discutiram a questão da 

mercantilização da loucura e da situação asilar, debatendo o papel político a ser 

desempenhado para transformação da realidade assistencial. 

Ainda em 1979, ocorreu o III Congresso Mineiro de Psi

quiatria que constituiu um marco na implantação de uma consciência de mudan

ça entre os profissionais da área. A partir do Congresso, toda a situação degra

dante dos pacientes do Hospital-Colônia de Barbacena veio a público através de 
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reportagens publicadas no jornal Estado de Minas e do filme (documentário) "Em 

Nome da Razão" de Helvécio Ratton, que permitiram a comparação do hospital a 

um "campo de concentração" pela opinião pública. 

Em consequência do congresso de Belo Horizonte, origi

naram-se mudanças na gerência das instituições psiquiátricas ligadas à Secreta

ria de Saúde daquele Estado, entre as quais o Hospital-Colônia de Barbacena. As 

transformações, ainda que tímidas e muitas vezes morosas, mostraram-se positi

vas ao diminuirem a mortalidade hospitalar e a clientela internada, ao permiti

rem a relativa humanização do ambiente interno das instituições e ao possibilita

rem a criação de "módulos experimentais" de tratamento em substituição ao mo

delo asilar. 

Nos anos que se seguiram, outras experiências próximas 

das de Minas Gerais ocorreram em outros estados do Brasil. No Estado do Ama

zonas seguiu-se o esforço de humanização do Hospital Estadual Eduardo Ri

beiro, com o desenvolvimento de estratégia terapêutica baseada no trabalho 

assistido para seus pacientes e na proposta de um novo modelo assistencial 

para o município de Manaus. 

Em Porto Alegre, iniciou-se ampla reformulação do 

Hospital São Pedro, que sofreu uma setorização interna, e a criação de uma 

eficiente rede ambulatorial. 

Na Bahia, o antigo hospício foi desativado e substituí

do por um hospital moderno, denominado Juliano Moreira. Além disso, criou

se uma rede de centros integrados de saúde mental, para atendimento setorizado: 

no município de Salvador. 

No Rio de Janeiro, os dois asilos federais também pas

saram por experiências de transformação. A Colônia Juliano Moreira iniciou 
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uma trajetória de radical democratização interna e o Centro Psiquiátrico Pedro 

lI, passou a adotar nova concepção teórica e prática terapêutica. 

Em São Paulo, a Coordenadoria de Saúde Mental pas

sou a investir no aparelhamento de sua rede de ambulatórios e a enfrentar a 

realidade de violência e degradação de sua principal instituição psiquiátrica -

o complexo asilar do Juqueri. 

Todas estas situações superficialmente descritas acima 

passaram a constituir objetos de avaliação e estudo na busca de modificações 

na finalidade dos antigos asilos. Ao mesmo tempo, pela possibilidade de se 

buscar alternativas ao tratamento asilar - neste momento com a ênfase no tra

tamento ambulatorial - criaram as condições para a ampliação da discussão 

sobre a própria função social da assistência psiquiátrica no Brasil. 

Verifica-se, ainda, que a partir do final da década de 70, 

inúmeras instituições psiquiátricas passaram a seguir uma orientação predominan

temente psicanalítica, respaldada na ênfase ao atendimento ambulatorial associado 

ao tratamento" psicoterápico" e na absorção de profissionais de outras áreas, majo

ritariamente psicólogos. A tendência das direções destas instituições acompanhava 

o "boom" psicanalítico desse período. 

Paralelamente a este fato, no meio acadêmico difundia-se 

a discussão e a proposição de medidas preventivas e integradas de atendimento, 

com vista a uma psiquiatria comunitária, que remetia a um "novo" ideário psiquiá

trico. Segundo este, a doença mental deveria ser abordada a partir de sua dimensão 

social: sendo o doente mental um produto social, excluído do próprio meio que o 

teria gerado, seria preciso reatar as relações entre o meio que produz e o indivíduo 

que é produzido. Tais medidas, porém, não chegaram a ser implementadas. 
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As enfermarias e ambulatórios psiquiátricos não chegaram 

a constituir programas assistenciais integrados para o atendimento das populações 

locais ou comunidades. A ênfase em um maior atendimento ambulatorial não levou 

à assumpção de propostas da psiquiatria comunitária. Além disso, a predominân

cia de uma orientação psicanalítica não inviabilizava a existência de uma psiquia

tria dita biológica. Ao contrário, a utilização coerente de psicofármacos "adequa

va" os pacientes à terapêutica proposta. Havia uma complementaridade das duas 

abordagens. 

Da mesma forma, a proposta da psiquiatria preventiva, que, 

na tentativa de evitar que as pessoas se tornem doentes, expande os preceitos médi

cos-psiquiátricos para o conjunto de normas sociais, ao invés de ser contraditória 

ao modelo asilar acaba complementando-o. Os serviços preventivos surgidos na dé

cada de 80 traziam novos contingentes de clientes para os tratamentos '"psis", man

tendo ou ampliando a clientela internada: o modelo asilar terminava sendo alimen

ta do pelo circuito preventivista. 

Frente a todas estas questões o Movimento da Reforma 

Psiquiátrica passa a investir não mais em projetos de mera" desospitalização" 

do doente mental, mas no próprio desmonte do aparato manicomial, tomando 

por base a experiência de Franco Basaglia, na Itália, em 1970, com a Psiquia

tria Democrática. 

O marco desta nova trajetória da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira foi o Projeto de Lei n° 3.657 -A de 1989, do Deputado Paulo Delga

do, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 1991 e aguarda até hoje 

seu julgamento no Senado. Visando a humanização do atendimento ao doente 

mental, o projeto prevê: a) proibição de construção de novos hospitais psiqui

átricos públicos; b) proibição de contratação ou financiamento, pelo setor go

vernamental, de novos leitos em hospitais psiquiátricos; c) que as administra

ções regionais de saúde disporão de um ano para planejamento e apresentação 
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de um cronograma de implantação de novos recursos assistenciais; d) que a 

implantação será acompanhada por um Conselho Estadual de Reforma Psi

quiátrica com a participação de vários setores da sociedade; e e) que a inter

nação compulsória deverá ser comunicada pelo médico, no prazo de 24 horas, 

à autoridade judiciária local que verificará a legalidade do procedimento, após 

ouvir o paciente, a família, o hospital e quem julgar necessário. O projeto pre

vê, ainda, a criação de uma rede de serviços com várias alternativas de trata

mento que responda às necessidades dos doentes em seu dia-a-dia. 

N o campo legislativo, há ainda outras iniciativas Im

portantes à Reforma Psiquiátrica Brasileira. Três leis semelhantes à lei do de

putado Paulo Delgado (PT-MG) foram aprovadas nos estados do Rio Grande 

do Sul e do Ceará e no Distrito Federal. Em outros estados, como São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco e Rio Grande 

do Norte, há projetos de lei em tramitação. 

Em 1992, foi posto em questão o fato de as despesas com 

assistência psiquiátrica estarem entre as maiores pagas pelo INAMPS aos 54 hospi

tais públicos e 259 particulares que registraram cerca de 500.000 internações (Correio 

Brasiliense, 06/12/92). Este tipo de questionamento pode, por vezes, reduzir a pro

posta da Reforma Psiquiátrica" a meras medidas saneadoras das finanças, o que, 

na prática, pode configurar-se em fazer da desinstituGÍonalização, verdadeiro prin

cípio da Reforma, um simples processo de desospitalização". (A.marante, 1993, p.2-í). 

Em contraposição a isto, observa-se hoje a presença cada 

vez maIOr em todas as modalidades de imprensa de novas experiências 

desinstitucionalizantes que vêm ocorrendo em diversas cidades brasileiras. Ao mes

mo tempo, verifica -se que o debate sobre a Reforma Psiquiátrica passou a ser assu

mido pelas associações de usuários psiquiátricos e familiares que, apesar de serem 

criadas no início dos anos 80, só agora se destacam na discussão das políticas de 

saúde mental. Entidades como a SOSINTRA (RJ), a Associação Franco Basaglia (SP), 
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a Associação Franco Rotelli (Santos/SP) e tantas outras abandonam o papel figura

tivo a elas reservado no sistema de saúde, para assumirem o papel de atores, parti

cipando' de fato, da elaboração das políticas de saúde mental e tomando como pa

lavra de ordem: "Por uma sociedade sem manicômios" . 

Conforme mostra Amarante (1993): 

"Ainda nesta ocasião constatou-se a necesSidade de uma 
inversão na tática da promoção das transformações. Des
ta feita o campo de luta privilegiado deixa de ser o macro
espaço político, isto é, os postos de formulação de políti
cas de saúde mental, para tornar-se o lugar da constru
ção de novos cuidados e formas de acolhimento. Em ou
tras palavras, o cenário privilegiado deixa de ser os gabi
netes da burocracia estatal para tornar-se o lugar da re
lação direta com o sofrimento". (p .26). 

É exatamente dentro desta perspectiva que situa -se a expe

riência de Santos (SP), objeto deste estudo como processo de reformulação da assis

tência psiquiátrica pública. 
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CAPÍTULO 3 - SAÚDE MENTAL E CIDADANIA 

3.1 - As relações e a prática do poder 

Pode-se constatar que as relações de poder sao o as

pecto fundamental da prática psiquiátrica, condicionando o funcionamento do 

asilo, determinando as relações entre os indivíduos e regendo as formas de in

tervenção médica. Portanto, analisar uma instituição psiquiátrica implica ne

cessariamente abordar as relações de poder que nela se estabelecem. Para isso 

é importante que se apresente as principais concepções sobre o poder, 

enfatizando-se o referencial que é utilizado neste estudo. 

A primeira abordagem encontrada sobre a questão do 

poder se baseia na teoria jurídica clássica, que o considera como um direito de 

que se seria possuidor e se poderia ceder total ou parcialmente para constituir 

um poder político, uma soberania política. O poder, nesta concepção jurídica 

ou liberal, é o poder concreto que cada indivíduo detém, e daí decorrem as 

analogias que são feitas entre o poder e os bens, e o poder e a riqueza. 

O Direito Romano, que fundamenta os sistemas jurídi

cos, fixa a legitimidade do poder em termos dos direitos da soberania e obri

gações de obediência. Nele, há uma distinção entre o poder fundado na força~ 

onde ocorre a imposição da vontade de um indivíduo sobre outro em razão de 

uma ameaça, e o poder fundado na autoridade, que denota a infl uência ele um 

indivíduo sobre o comportamento de outras pessoas em razão do prestígio mo

ral, do conhecimento técnico, da habilidade, da experiência, do carisma. 

Esta noção de autoridade passou a ser usada como ter

mo técnico nas ciências sociais, pressupondo a adesão voluntária do sujeito 
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passivo à vontade do detentor da autoridade, em função do bem esperado des

se comportamento. 

Uma outra abordagem sobre a questão do poder, pode 

ser encontrada na concepção marxista da funcionalidade econômica do poder. 

Segundo esta concepção, o poder teria essencialmente como papel manter as 

relações de produção e reproduzir uma dominação de classe decorrente da apro

priação das forças produtivas. Nesta análise o poder, com seu caráter represivo, 

tem sempre como razão de ser e finalidade servir à economia, sendo modela

do pela mercadoria, por algo que se possui, se adquire ou se cede por contrato 

ou força, que se aliena ou se recupera. 

Contrapondo-se às duas abordagens citadas, tem -se os 

trabalhos de Michel Foucault, que advoga que o poder não é um objeto natu

ral, uma "'coisa" que se detém, se troca, se perde, se conquista; o poder é, sim, 

uma prática social e, portanto, se constitui historicamente. "O" poder não existe; 

existem práticas ou relações de poder. Assim, o poder não pode ser entendido 

como uma realidade que possui uma natureza, uma essência a ser definida por 

suas características universais; não existe algo unitário chamado poder, mas 

formas heterogêneas que estão em constantes transformações. 

Para Foucault, os poderes se exercem em níveis varia

dos da rede social, assumindo formas locais e específicas e penetrando na vida 

cotidiana ao nível do próprio corpo social - ao que ele denomina "micro

poderes". A partir daí, sua análise se dirige ao estudo dos mecanismos e técni

cas de micro-poderes relacionados com a produção de determinados conheci

mentos ("'saberes") e como eles se articulam com o nível mais geral de poder 

concentrado no aparelho de Estado. 

o que se pretende, na realidade, é mostrar que não foi 

a exclusão dos loucos em si que interessou à burguesia em um determinado 
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momento (o sistema burguês poderia suportar o contrário), mas sim a técnica 

e o procedimento de exclusão. Os mecanismos de exclusão, os aparelhos de 

vigilância, a medicalização da loucura e toda esta micro-mecânica do poder 

evidenciaram um lucro econômico e uma utilidade política que consolidaram 

o sistema e fizeram-no funcionar em conjunto. 

Não é possível compreender o poder quando se procu

ra caracterizá-lo por sua função repressiva. O que interessa à sociedade bur

guesa não é expulsar os homens da vida social, impedindo o exercício de suas 

atividades, mas controlá-los em suas ações para que seja possível utilizá-los 

ao máximo. Portanto, tornar os homens força de trabalho aumentando sua uti

lidade econômica, e diminuir sua capacidade de revolta e luta contra as or

dens do poder. Assim, as técnicas de controle dos indivíduos nas instituições, 

do ponto de vista econômico e político, visam torná -los "úteis e dóceis". 

Para atingir estes objetivos a psiquiatria inicia um con

trole do louco criando o hospício (delimitando, assim, o espaço da loucura); 

instituindo a utilização ordenada e controlada do tempo, que deve ser usado 

no trabalho (considerado terapêutica fundamental); estabelecendo uma vigi-

1ância total, baseada em esquemas espaciais e na "pirâmide de olhares" for

mada por médicos, enfermeiros, serventes; e, extraindo da prática os 

ensinamentos para aprimorar o exercício terapêutico. 

Todas as técnicas e práticas efetuadas no asilo contri

buem para transformar o médico em "'mestre da loucura". O poder médico é 

garantido e justificado pelos privilégios do conhecimento: o psiquiatra detém 

um saber científico que permite sua intervenção e sua decisão. 1\0 dizer de 

Foucault (1979), 



"O grande médico do asilo é ao mesmo tempo aquele 
que pode dizer a verdade da doença pelo saber que dela 
tem e aquele que pode produzir a doença em sua ver
dade e submetê-la, na realidade, pelo poder que sua 

verdade exerce sobre o próprio doente". (p.122). 
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o que se observa nas relações de poder estabelecidas 

nas instituições psiquiátricas é o direito absoluto da não-loucura sobre a lou

cura, fundamentado em um conhecimento "científico" que se sobrepõe à uma 

ignorância. Desse modo, saber e poder têm uma implicação mútua e direta: 

não há relação de poder sem constituição de um campo de saber e vice-versa. 

o hospício se situa, então, como ponto de exercício do 

poder e espaço de formação do saber. É o asilo que produz o louco como doen

te mental, instaurando relações disciplinares de poder, e ao mesmo tempo tor

na-o objeto de saber. Quando a ciência médica constitui a loucura como objeto 

de conhecimento, classificando-a como "doença", o sujeito que dela sofre é 

desqualificado como "louco" e despojado de todo poder e todo saber quanto à 

sua doença. É nitida a divisão entre os que têm saber/poder nas instituições 

psiquiátricas e aqueles que não os têm. 

Segundo Castel (1978), 

"O poder do médico, por hipótese, tem por fim o saber 
e se anula, enquanto princípio de dominaçâo, com a 
reconquista da autonomia racional pelo louco. Dai o 
jogo particularmente sutil entre exercer a l'iolência e 

restituir o acesso à razâo, subjugar e liberar, que irá 
estruturar toda a história da relaçâo terapêutica "~o 
(p.89). 
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3.2 - O conceito de cidadania 

A palavra cidadania apresenta sentidos diversos quan

do examinada em diferentes contextos históricos. De acordo com Comparato 

(1993) ,a cidadania desenvolveu -se em três grandes etapas, em urna espécie de 

evolução dialética: a fase exclusivamente política das origens (a cidadania greco

romana), a da reação individualista (a cidadania do Estado Liberal) e a fase 

atual, que traz a idéia de participação coletiva (a cidadania no Estado Social). 

A democracia grega possibilitou o surgimento dos ci

dadãos' que eram os homens que participavam do funcionamento da cidade

Estado, sendo titulares de direitos políticos. Os gregos antigos foram os pri

meiros a pensar urna sociedade de homens livres e iguais, onde a democracia 

era entendida em termos de igualdade da lei para todos os cidadãos. Contudo, 

o exercício da liberdade entre iguais era privilégio de muito poucos na "pohs~' 

(ou "'civitas", corno traduziram os romanos): crianças, mulheres, bárbaros e 

escravos estavam excluídos desta concepção de liberdade. Ser livre era estar 

dispensado da produção de bens e serviços, podendo pensar no bem comum~, 

na beleza e na sabedoria. A liberdade calcava -se, então, no despotismo com 

que era regida a sociedade, excluindo a maior parte dela dos preceitos éticos e 

políticos que organizavam as relações humanas. 

Com a decadência e o desaparecimento da civilização 

greco-romana, o mundo ocidental atravessou vários séculos de supressão da 

cidadania. Somente a partir das revoluções inglesa e francesa do século XYIII 

é que emerge urna nova concepção de democracia, procurando restabelecer a 

cidadania política abolida pelo absolutismo monárquico. Esta concepção bus

ca seus fundamentos na doutrina cristã que propõe urna versão universal do 

homem, onde todos os homens são iguais perante Deus. Com a idéia de que 
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Deus é único e como tal deve ser aceito por todos os seus filhos, ou seja, a 

humanidade inteira, o cristianismo lançava as bases para a ereção do sistema 

de direitos humanos, que pressupõe a igualdade de todos os indivíduos. 

Assim, os revolucionários burgueses reconheceram em 

todo indivíduo, de qualquer sexo ou condição social, a titularidade de direitos 

naturais que o Estado deve respeitar em qualquer tempo e lugar. A cidadania 

passa a comportar duas dimensões: uma universal e outra nacional, onde todo 

homem é protegido em seus direitos naturais, independente de sua nacionali

dade' mas somente os nacionais são titulares de direitos políticos. Diferencia

se então a cidadania civil (entendida como afirmação da soberania individual) 

da cidadania política (entendida como delegação da soberania coletiva). 

Esta concepção de democracia do Estado Liberal tem 

como figura essencial o cidadão, cuja identidade apoia-se numa razão univer

sal, expressão da "natureza humana". A psiquiatria nasce filiada a este ideário, 

fundando-se em uma descrição racionalista e universal do ser humano e pos

tulando uma natureza comum (a razão) a todos os homens. Conforme se verá 

adiante, o peso normativo desse fundamento limita o pensar sobre a loucura à 

oposição razão/ desrazão, colocando em questão a inclusão/exclusão social. 

A superação da cidadania liberal-individualista ocorre 

a partir do advento da sociedade de massas e do subdesenvolYimento econô

mico e social. A idéia central da cidadania emergente, situada em um contexto 

de Estado Social, é a participação da pessoa humana e do povo no processo 

histórico de seu desenvolvimento. Portanto, a nova cidadania exige, além das 

liberdades públicas, a promoção da igualdade social. Isto faz com que em paí

ses subdesenvolvidos, com progressiva desigualdade, a questão dos direitos sociais 

torne-se crucial. 
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No mundo moderno, apesar das diferenças em termos 

de desenvolvimento entre as diversas sociedades, é possível constatar a legiti

mação cada vez mais freqüente dos ideais democráticos. A modernidade de

mocrática propõe a extensão da concepção de cidadania, liberdade e igual da -

de a todos os seres humanos: todos os homens são iguais, têm direito à liber

dade , devem se constituir como cidadãos participando efetivamente da cons

trução das sociedades. 

É justamente na questão da cidadania do louco que a 

construção das sociedades democráticas encontra uma de suas maiores difi

culdades. Isto ocorre em grande parte pelo fato de que a tradição racional 

universalista leva -nos a identificar a cidadania com o pleno exercício e posse 

daquilo que todos os homens teriam em comum: a razão. Por isso, conforme 

advoga Foucault, o louco, percebido como fora da razão, é excluído da cida

dania. 

Forma-se aí uma relação de contradição entre as no

ções de cidadania (liberdade, igualdade, autonomia e racionalidade) e de lou

cura (constrangimento, diferença, dependência e irracionalidade). Bezerra Jr. 

(1992) mostra, neste sentido, que o cidadão, como expressão universal de uma 

subjetividade racional, acaba se contrapondo ao louco, visto como manifesta

ção radical da singularidade subjetiva, rebelde, desviante. 

3.3 - A cidadania dos doentes mentais 

Uma vez definida a doença mental, no início do século 

XIX, o louco passa a receber o estatuto social de enfermo, com direito a assis

tência e ao tratamento, sob a proteção do Estado. Em contrapartida, com base 

no mesmo discurso da enfermidade mental, é autorizada a exclusão social dos 
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doentes mentais e a destituição de seus demais direitos sociais, isto é, sua con

dição de cidadania plena. 

Dessa forma, se, por um lado, é reconhecida a 

especificidade de sua condição antropológica, distinguindo-a de outras figu

ras marginalizadas socialmente (criminosos, vagabundos, prostitutas, delin

qüentes), por outro, elimina -se pela mesma razão sua condição política da ci

dadania. 

A partir da Revolução Francesa instituiu -se no registro 

político um modelo universal de direitos sociais (liberdade, igualdade e 

fraternidade). Contudo, instituiu -se simultaneamente um modelo médico-as

sistencial centrado no Estado e baseado na racionalidade naturalista da medi

cina. Esse modelo assistencial e essa racionalidade provocaram a retirada dos 

chamados direitos sociais do campo da loucura, restando aos loucos apenas o 

direito de serem cuidados medicamente e protegidos pelo Estado. 

"Como ser alienado da sua razão o louco não era con
siderado como sendo igual aos demais cidadãos, não 
podendo então associar-se de maneira fraterna com as 

demais individualidades no espaço social. Sendo por
tanto representado como um ser mutilado na sua ra

zão, o louco não poderia exercer a sua von tade e ter 
discernimento para se aproximar legitimamente de sua 
liberdade." (BIR~IAN, J. A cidadania tresloucada. In: 

Amarante e Bezerra Jr. et alii, 1992, p. 74). 

Ainda, segundo Birman, se a loucura como doença men

tal era passível de ser restaurada na sua razão, o louco poderia restabelecer a 

sua condição de sujeito. Para isso deveria ser submetido ao "seqüestro" asilar, 
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com finalidades terapêuticas, para, através do tratamento moral, poder recu

perar sua condição de sujeito do contrato social. 

Ora, se se pretende inserir o movimento de superação 

do sistema manicomial no processo de construção de uma sociedade democrá

tica' é preciso reafirmar, como Basaglia (1985), que o louco tem duas faces: a 

experiência psicopatológica e a condição de exclusão. Uma representa o uni

verso psíquico do sujeito e a outra o universo social do cidadão. Por mais que 

o sofrimento individual apresente uma dimensão biológica e intrapsiquica, ele 

só existe para o sujeito como uma experiência vivida na relação com outros 

homens e mediada por dispositivos sociais. Desse ponto de vista, toda discus

são técnica sobre o tratamento é, ao mesmo tempo, reflexão política; toda in

tenção terapêutica supõe uma perspectiva ética. 

A problemática da cidadania do doente mental é reI a -

tivamente nova no Brasil, começando a ser abordada, no final dos anos oiten

ta, a partir da proposta da reforma psiquiátrica. A cidadania era entendida 

sob a forma de que o Estado brasileiro teria uma dívida real para com os do

entes mentais, em função de sua longa excl usão social e a conseqüente ruptura 

de seus vínculos com a sociedade. 

Nessa perspectiva, conforme aponta Bezerra Jr. (1992), 

A reivindicação da cidadania para o louco revelava um paradoxo estrutural ao 

colocar questões do tipo: 

"Como podemos exigir cidadania - e:rerclcio racional 
da autonomia - a um tipo social cuja característica 

central é a de que não se encontra de posse de sua ra

zão? Como conciliar os postulados democráticos de 

igualdade e liberdade junto àqueles que parecem ne
cessitar sobretudo de fraternidade? Como articular a 



reivindicação de autonomia e práticas emancipatórias 
com intervenções terapêuticas, cuidado, proteção?" 

(p.115). 
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Os projetos de psiquiatria comunitária (modelo norte

americano) e de psiquiatria de setor (modelo francês) estabelecidos nos anos 

sessenta e setenta também não ofereceram respostas a estas questões. Tais pro

postas de reformas asilares visavam interditar as internações, com a realiza

ção de terapêuticas precoces ambulatoriais e práticas psicopedagógicas com 

finalidades preventivas. A dimensão preventivista destes projetos acabou por 

constituir uma ordem normativa no intuito de produzir positivamente a saúde 

mental. Dessa maneira, o projeto político de produção da saúde mental passou 

a se identificar diretamente com o projeto de produção do cidadão ideal para 

o espaço social. Em outras palavras, o discurso psiquiátrico preventivista se 

estabeleceu como regulador do desvio social e como instituinte das regras bá

sicas da cidadania. 

Criticando as dimensões tecnocráticas dos projetos de 

reforma institucional, da psiquiatria comunitária e da psiquiatria de setor, surgiu 

a psiquiatria democrática italiana, calcada no discurso político de Basaglia e 

na experiência de Gorizia. Nessa concepção, a experiência psiquiátrica se co

locaria essencialmente em uma dimensão política. A psiquiatria democrática 

relacionou diretamente o projeto de promover a desalienação asilar da loucura 

com o encontro de um lugar social para sua inserção. Pretendia-se. conforme 

discorre Birman (in: Amarante e Bezerra J r. et alii, 1992), restaurar a cidada

nia da loucura que teria sido retirada após séculos de exclusão social e de vio

lência psiquiátrica. A loucura seria uma forma de alienação social, de modo 

que a instauração de cidadania para os loucos possibilitaria o seu reconheci

mento como sujeitos da razão e da vontade. 



Assim, na visão de Briman, 

"a problemática que se enunCia aqui é a da 
especificidade do universo da loucura face ao universo 
da não loucura, isto é, o reconhecimento de que existe 
verdade na experiência da loucura e de que esta tem a 
marca fundante de um sujeito, sem que as categorias 
de verdade e de subjetividade sejam representadas se
gundo as concepções do discurso iluminista". (In: 
Amarenta e Bezerra Jr. et alii, 1992, p.86). 
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A loucura revela a existência de uma diversidade de 

processos de subjetivação: ao transcender o campo do que a psiquiatria deno

minou de campo da enfermidade mental, revela a multiplicidade de formas 

para a existência do sujeito, formas estas estranhas aos princípios da razão 

iluminista. 

Portanto, é preciso concordar quando Birman prosse

gue, no mesmo texto, afirmando que: 

"a reforma psiquiátrica e o reconhecimento efetivo da ci
dadania para os loucos implicam na constatação de que 

estes não têm qualquer dívida para com a nossa razão 
científica e tecnológica, de que não e:riste absolutamente 
nos loucos nenhlllnafalta a serpreenchida para se trans
formarem em sujeitos da razão e da l'ontade". (p. 88) 
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3.4 - Os direitos dos curatelados 

Conforme foi apontado nos capítulos anteriores, o estí

mulo e a exaltação ao trabalho foram incorporados à ideologia da sociedade 

burguesa, de forma que os ociosos, os sem-trabalho ou os inadaptados à nova 

ordem foram incluídos na categoria de anti -sociais e foram duramente repri

midos. Os limites entre o normal e o anormal foram estabelecidos, então, a 

partir da distinção entre o trabalho e o não-trabalho. A prática psiquiátrica 

vai utilizar os mesmos valores da sociedade onde se inseria, distuinguindo o 

normal do patológico a partir dos critérios de capacidade produtiva. Daí o 

empenho em devolver à sociedade indivíduos aptos para o trabalho, que passa 

a ser ao mesmo tempo meio e fim do tratamento. 

Da mesma maneira, o conceito de cidadania, no Brasil, 

de acordo com Santos (1979), não se definiu pela simples pertinência do indi

víduo à comunidade nacional, mas por sua inserção em uma categoria profis

sional reconhecida e definida por lei. 

É possível, ainda, afirmar que a medicina legal foi pra

ticamente o berço da psiquiatria brasileira. As reações de proximidade e con

flito entre estas duas áreas do conhecimento mostram a importância do dis

curso médico em geral e do psiquiátrico na definição de questões políticas fun

damentais para a sociedade capitalista emergente. 

A medicina legal e a psiquiatria participa yam de uma 

discussão técnica sobre a definição do estatuto jurídico do louco criminoso. 

Médicos legistas e psiquiatras utilizavam o conhecimento médico para interfe

rir em uma área, até então, circunscrita à esfera jurídica: até que ponto um 

cidadão era responsável por seus atos e, portanto, livre. O alvo desta discussão 

era a própria concepção de cidadania e dos direitos civis que a acompanham. 
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Tratava -se de separar os indivíduos livres e iguais daqueles passíveis de serem 

tutelados pelo Estado. As pessoas consideradas desprovidas de razão acabam também 

desprovidas de seus direitos civis mais elementares. O manicômio, como principal 

instrumento terapêutico da psiquiatria emergente, se constituiu como o grande 

depósito de despossuídos de toda sorte. Segundo Russo (1992), 

"j~fuito mais que um instrumento terapêutico, o mani

cômio se afirmou como um instrumento de pura exclu
são. Exclusão física que duplica no plano concreto a 
exclusão simbólica do universo da cidadania. É a situ
ação de "menoridade social" do louco que sustenta todo 

o tipo de violência que contra ele se comete". (p.1 O). 

É neste ponto que se coloca a questão: "que tipo de ci

dadão é o louco?", tentando situá-la no âmbito do Direito e das instituições 

judiciárias, conforme o fez Delgado (In: Amarante e Bezerra J r. et alii, 1992). 

Antes do surgimento do asilo, os loucos eram entendi

dos como "crianças" no que diz respeito à sua responsabili·dade. Porém, cerca 

de 30 anos após o nascimento simultâneo do asilo e do saber psiquiátrico, ins

taurou -se a regra ela inimputabilidade através da aliança ente o judiciário e o 

saber médico. Segundo esta regra, diferente da criança, o louco não punível 

seria capaz de repetir seu ato delituoso por não dispor de entendimento e de

terminação e por não estar sob permanente vigília paterna. Assim, o conceito 

de periculosidade derivado da inimputabilidade abriu o campo para a ação 

elos psiquiatras forenses, que viam no manicômio judiciário a possibilidade de 

reprimir e tratar o v'perigo" diagnosticado. 

A partir ele 1905, no Brasil, psiquiatras e legistas como 

Afrânio Peixoto e Heitor Carrilho consolidaram procedimentos técnicos extre-
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mamente precisos para definir a culpabilidade e a periculosidade dos doentes 

mentais. 

Em relação aos atos da vida civil, caberia aos peritos 

desta área especializada da psiquiatria jurídica, avaliar a habilitação real do 

paciente para gerir seus negócios. É necessário saber se o sujeito insano sabe

rá cuidar dos produtos da atividade negociaI, isto é, seus bens e direitos. Isto 

implicará oferecer tratamento diverso aos pródigos e aos loucos: os primeiros 

sofrerão interdição parcial, isto é, apenas dos seus bens; e ,os segundos, que 

sequer se inscrevem como sujeitos da vida negociaI, sofrerão interdição total, 

através de sua submissão ao curador, da perda da liberdade de mover-se e da 

declaração de sua absoluta incapacidade civil. 

De acordo com Raitani( 1976), a interdição é "medida 

de proteção ao incapaz" que ocorre como livre "faculdade" ou como v·dever 

moral imposto pela afeição ou solidariedade familiar". Assim, a iniciativa de 

interdição não é obrigação da família ou das pessoas que o código enumera 

como tendo direito de promovê-la. 

A incapacidade do louco só começa após a interdição, 

podendo, contudo, ser arguída em atos anteriores a ela. O processo inicia -se 

por uma petição de qualquer interessado (ou do Ministério Público, '·-no caso 

de loucura furiosa"), prosseguindo com a entrevista com o juiz e com o exame 

médico legal. Em geral, o juiz aceita as conclusões dos peritos, o que confere 

ao médico o papel principal no processo. O término da interdição pode ser 

requerido pelo próprio interditado, seu curador ou outros: passando pelo mes

mo processo, cujo centro é o laudo do psiquiatra perito. 

A norma processual determina, de acordo com o Códi-

go Civil Brasileiro: 



Art. 446. Estão sujeitos à curatela: 

I - Os loucos de todo o gênero; 

11 - Os surdos-mudos, sem educação que 

os habilite a enunciar precisamente a sua vontade; 

IJI - Os pródigos. 

Art. 447. A interdição deve ser promovida: 

I - Pelo pai, mãe, ou tutor; 

11 - Pelo cônjuge ou algum parente próximo; 

111 - Pelo Nlinistério Público. 

Art. 448. O jl;!inistério Público só promoverá a interdição: 

I - No caso de loucura furiosa. 

II - Se não existir ou não promover a interdição alguma 

das pessoas designadas no artigo antecedente n° I e II. 

IJI - Se, existindo, forem menores ou incapazes. 

Art. 449. Nos casos em que a interdição for promovida 

pelo jjfinistério Público, o juiz nomeará defensor ao supos

to incapaz. Nos demais casos o jllinistério Público será o 

defensor. 

Art. 450. Antes de se pronunciar acerca da interdi

ção, examinará pessoalmente o juiz o argilido de 

incapacidade, ouvindo profissionais. 

Art. 452. A sentença que declara a interdiçào produz 

efeito desde logo, embora sujeita a recurso. 

Art. 453. Decretada a interdição, fica o interdito sujeito à 

curatela, à qual se aplica o disposto no capítulo precedente. 
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Art. 454. O cônjuge, não separado judicialmente, é de 

direito curador do outro, quando interdito. 

Parágrafo 1°. Na falta do cônjuge, é curador legitimo o 

pai; na falta deste, a mãe; e na desta, o descendente maior. 
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Muitos autores consideram o código defeituoso ao uti-

1izar a expressão "loucos de todo o gênero" que acaba por tornar demasiado 

abrangente o campo das insanidades. O próprio decreto de 1934, que ainda 

vigora, propõe, na delimitação da doença mental, "psicopatas assim declara

dos por perícia médica processada em forma regular" e estabelece que estes 

são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

Dessa maneira, como aponta Delgado (In: Amarante e 

Bezerra Jr. et alii, 1992, p.106-107): 

"- Na solidão trágica do artigo 5° do Código Civil 

remanescem loucos e ausentes, compartilhando o mes

mo estatuto jurídico e civil. Tal é, portanto, a peculia

ridade do lugar e da condição dos loucos na cidade: 

não a ausência de cidadania, mas a cidadania do au

sente ". 

O conceito da interdição não se modificará através de 

correção de texto e rito legais, mas da contestação ativa do pressuposto da 

incapacidade civil dos loucos de todo o gênero. Este processo de afirmação 

positiva dessa "cidadania paradoxal" constitui a marca ética das experiências 

mais significativas da psiquiatria brasileira nesse início dos anos 90: onde se 

destaca o programa desenvolvido no município de Santos. 
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CAPÍTULO 4 - SISTEMAS LOCAIS DE SAÚDE NO BRASIL 

4.1 - Evolução das políticas de saúde no Brasil 

o movimento de transformações na área de saúde men

tal, no Brasil, insere-se em um processo mais amplo de mudança do próprio 

setor saúde: o movimento de reforma sanitária, que se estende desde a década 

de 80, buscando a reorganização do setor. A fim de contextualizar os dois pro

cessos de mudança faz-se necessário levantar a própria evolução das políticas 

de saúde no Brasil. 

As lutas pela democratização do país ocorridas após 

1942 e o processo de industrialização e urbanização que começou a evoluir na 

década de 50 deram origem ao Sanitarismo Desenvolvimentista, que compre

endia a idéia de que: 

"o nivel de saúde de uma população depende em pri
meiro lugar do grau de desenvolvimento econômico de 
um pais ou região e, portanto, as medidas de assistên
cia médico-sanitária são, em boa medida, inócuas quan

do não acompanham ou integram esse processo". (Fleury 

Teixeira, 1988, p.15). 

Até 1963, a "questão social" foi enquadrada na ideo

logia desenvolvimentista: o desenvolvimento, buscando através da industriali

zação uma integração ao sistema capitalista, colocou a miséria não como um 

problema social, mas como uma preocupação econômica. Sendo a saúde pú

blica um problema de superestrutura, fica subordinada à estrutura econômi-
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ca: O bem-estar geral (a saúde) só pode ser conquistado com o excedente gera

do pelo processo de industrialização, urbanização e desenvolvimento tecnológico. 

o modelo do sanitarismo desenvolvimentista surgia como 

crítica ao sanitarismo companhista e sua "concepção tradicional de que o do

ente é pobre porque é doente e, portanto, há de se atacar primeiro a doença" 

(Fleury Teixeira, 1988, p.16). Ao contrário, afirmava que a miséria é que gera 

a enfermidade e assim é aquela que deve ser atacada. 

o conceito de saúde deixou de se limitar à ausência de 

doença, passando a envolver aspectos como alimentação, habitação, saneamento, 

instrução, condições dignas de trabalho e vestuário e a medicina passou a ser 

entendida como "ciência social" e não como "arte de curar". 

Adotou -se uma filosofia de municipalização, diante da 

constatação de que, com o esvaziamento das funções executivas dos municípi

os, os programas sanitários eram ineficazes por serem alheios às necessidades 

das comunidades. Entretanto, não ficou clara, na proposta da corrente 

desenvolvimentista, a responsabilidade do Estado com relação à saúde. No Código 

Nacional de Saúde (1961) o Estado não assumiu seus deveres para com os 

cidadãos, dividindo a responsabilidade de defender a saúde do indivíduo com 

a família e com o setor privado, e privilegiando este último mediante ajuda 

financeira. 

Em 1963, a III Conferência Nacional de Saúde apon

tou para a eles estruturação do modelo companhista, a definição ele atividades 

nos níveis federal, estadual e municipal, a ênfase na municipalização dos ser

viços de saúde e o reconhecimento do Ministério da Saúde como órgão de au-
e., 

xílio ao desenvolvimento econômico e não como instrumento de formulação e 

implementação de uma política social. 
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o período entre 1964 e 1974 foi marcado por modifi

cações nas políticas sociais e de saúde. 

As políticas sociais foram usadas como medidas gover

namentais para amenizar a contradição da redistribuição de benefícios soci

ais, sendo inscritas no processo de modernização pela via autoritária (não eram 

resultado de pressão popular, sendo adotadas de cima para baixo). Houve, tam

bém, o rompimento com o processo de "cidadania regulada" (entendida como 

sistema de estratificação ocupacional) instaurado após a década de 30. 

As principais medidas implementadas no período fo

ram: FGTS (que viabilizou o BNH e o PLANASA), PIS, PASEP, FUNRURAL e 

constituição do INPS. O fundamento dos direitos sociais era a existência do 

trabalho enquanto tal e não em uma determinada ocupação. Assim, verificou

se a privatização do social pelo financiamento de interesses privados com di

nheiro público e pela transformação dos serviços sociais em mercadoria (ação 

estatal voltada para o lucro). 

A característica central da política de saúde após 1964 

foi o aprofundamento da atenção médica individual, de base hospitalar priva

da, através da Previdência Social. O Ministério da Saúde (voltado à coletivi

dade e sem preocupação com retorno monetário) perdia importância, enquan

to a Previdência Social adquiria maior funcionalidade pela compra de serviços 

de saúde a empresas privadas. 

A modernização administrativa, de orientação 

privatizante, deixou de considerar as necessidades coletivas em favor do prin

cípio do lucro, excluindo dos benefícios sociais os trabalhadores de baixa ren

da. A atenção médica previdenciária passou a ser "funcional", promovendo a 

capitalização do setor de saúde e assegurando as condições mínimas para a 

reprodução da força de trabalho. 
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A criação do INPS, em 1967, com a unificação dos IAPs, 

promoveu a centralização de recursos em um órgão e a exclusão dos trabalha

dores da administração de seu patrimônio, permitindo o financiamento dos 

interesses privados. 

o INPS firmou convênios com as empresas, onde elas 

ficavam encarregadas da assistência médica a seus empregados e dependentes, 

recebendo para isso um subsídio do INPS. Os convênios deram origem à "me

dicina de grupo", onde a empresa contratava os serviços de outras empresas 

médicas que garantiam o controle da força de trabalho e o aumento da produ

tividade. O pagamento, nos convênios, era feito globalmente e não por unida

de de serviços prestados. Os convênios apresentavam critérios diversos de aten

dimento segundo a faixa salarial do empregado. As empresas médicas financi

adas pela Previdência Social e liberadas dos atos médicos mais caros ( a partir 

de 69) cresceram e ampliaram seu mercado consumidor. 

Pelo sistema de credenciamento, os serVIços de saúde 

privados recebiam por unidade de serviço prestado à base da tabela do INPS 

(sempre nivelada abaixo dos preços de mercado). Este sistema incentivou ex

pedientes corruptos, como opção por cirurgias desnecessárias e pacientes-fan

tasmas' financiando a rede hospitalar privada. 

Os convênios e credenciamentos promoveram a conso

lidação de um "complexo médico industrial" com base na capitalização da 

medicina, atendendo a interesses privados. A ampliação e capitalização dos 

serviços de assistência médica promoveram a expansão da indústria farma

cêutica e de equipamentos médicos com base na desnacionalização (domínio 

do capital estrangeiro nestes ramos) e dependência externa em relação a ma

térias - primas. 
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A criação da CEME (Central de Medicamentos) em 1971 

procurou expandir a indústria nacional de medicamentos e a pesquisa no se

tor, com base na ideologia da segurança nacional. Sofrendo o ataque da inici

ativa privada e, em especial da ABIFARMA (Associação Brasileira de Indústria 

Farmacêutica), representante dos interesses multinacionais, a CEME passou 

cada vez mais a se inserir na lógica privatizante da política previdenciária. 

No regime burocrático-autoritário, a privatização dos 

serviços de saúde era justificada pelo princípio da "racionalidade" (utilização 

adequada dos recursos públicos!) 

A segunda metade da década de 70 é marcada por um 

contexto de crise econômica que tem como reflexo uma crise política, onde o 

governo perde suas bases de apoio nas classes médias e populares (fato evi

denciado pela derrota nas eleições de 1974). A situação de crise exige a incor

poração das políticas sociais na estratégia governamental, com o incremento 

da atividade assitencial da Previdência (opção pela "Seguridade Social"), au

mento crescente da cobertura e ampliação dos benefícios. 

Com relação à assistência médica, a crise da Previdên

cla encontra uma solução reformista que visa controlar as disfunções mais 

aberrantes do sistema sem alterar a base do modelo. Esta reforma envolveu a 

criação de mecanismos de controle do setor contratado (com a criação da 

DATAPREV), a ampliação do setor conveniado, a normatização e a criação de 

novos mecanismos institucionais de assistência (SINPAS). 

No final dos anos 70, com a conjuntura de "abertura·' 

política do país, algumas práticas reformadoras foram assumidas por organis

mos oficiais de atenção à saúde, ao mesmo tempo em que se iniciaram experi

ências alternativas nesta área com base na Medicina Comunitária e nas políti

cas da Organização Panamericana de Saúde (OPS). 



56 

De 1980 à 1983, em melO ao clímax da Crise da 

Previdênica Social, além de ações para organizar o atendimento e conter o 

credenciamento indisciplinado, foi constituída a base para a regionalização e 

hierarquização do sistema público de saúde através das Ações Integradas de 

Saúde (AIS). As AIS forneceram o fundamento técnico e os princípios estraté

gicos para uma Reforma Sanitária, dando um sentido de descentralização, es

tabelecendo as regras de relacionamento com o setor privado e ordenando as 

articulações do INAMPS às outras instituições de saúde. 

A VIII Conferência Nacional de Saúde (VIII CNS), rea

lizada em 1986, consagrou o direito à saúde como um direito de cidadania 

universal, garantido pelo Estado e expressão das lutas e conquistas sociais. O 

novo sistema de saúde, de acordo com a VIII CNS, deveria defender a 

descentralização e o fortalecimento do papel do município, a participação po

pular na formulação das políticas, a universalização do acesso e da cobertura 

e a garantia da qualidade na humanização do atendimento. Estas propostas 

seriam integradas no texto da saúde no capítulo da ordem social da Constitui

ção de 1988. 

Em 1987, as AIS são substituídas pelos Sistemas Des

centralizados e Unificados de Saúde (SUDS), que representavam uma mudan

ça qualitativa das AIS. O INAMPS, antes executor de ações diretas ou através 

de contratos e convênios, passaria a funcionar como órgão de planejamento: 

controle e avaliação das ações de saúde e da execução orçamentária até a im

plantação do sistema único. Optou -se por manter a estrutura do L\PAS como 

11 caixa 11 do sistema. Foi elaborada proposta de redefinição de funções da União~ 

dos estados e dos municípios e da criação de modelos assistenciais baseados 

no conceito de distritos sanitários. 
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A Constituição de 1988 assegurou os fundamentos para 

a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), com base nos conceitos de 

seguridade social, universalidade de cobertura, saúde como dever do Estado e 

descentralização. 

4.2 - Descentralização: fortalecimento dos sistemas locais. 

o debate sobre as reformas do Estado tem, hoje, como 

questão central as ações políticas que ocorrem no âmbito do poder local. Veri

fica -se, neste sentido, que o tema da descentralização tem estado presente em 

discursos conservadores e progressistas, atendendo a interesses neoliberais e 

também democráticos das administrações populares. A descentralização tanto 

pode servir como instrumento de dominação em propostas de ordenamento e 

controle hierarquizado de sociedades que se admitem não necessariamente igua

litárias' como pode contribuir para o estabelecimento da democracia, através 

da maior participação e da autogestão, nas sociedades igualitárias. 

Nos países latino-americanos a discussão sobre a 

descentralização só ocorreu em um contexto de democratização. A 

descentralização tem constituído uma ferramenta na consolidação dos regimes 

democráticos, embora não garanta por si só a democracia. No Brasil, algumas 

experiências de prefeituras democráticas e populares, que procuram construir 

uma nova cultura sobre poder local e gestão municipal, têm proj etado um novo 

papel do Estado brasileiro na construção de uma sociedade democrática: 

humanista e libertária. 

A descentralização não deve ser entendida como um fim 

em si mesma, mas como um meio, um instrumento para a conformação de um 
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sistema nacional de saúde eqüitativo, eficiente e eficaz. A eqüidade é buscada 

através da distribuição igualitária das atividades de saúde; a eficiência é atin

gida pelo impacto positivo sobre a população, sem que isto implique redução 

de custos dos serviços; e, a eficácia se traduz pela melhoria do acesso aos ser

viços de saúde e da utilização dos mesmos. 

o processo de descentralização é um processo de cará

ter político; a sua implementação eficaz e eficiente é que tem um caráter ad

ministrativo. Sugere o fortalecimento da esfera local pela ampliação das liber

dades e dos direitos políticos. A descentralização implica uma redefinição do 

papel do Estado na sociedade, só sendo viável dentro do marco de um proces

so geral de reforma. Existindo a transferência da capacidade decisória é a to

talidade do sistema de poder que está sendo redefinida. A tomada de decisões, 

em um Estado democrático, tende progressivamente a ser feita no espaço público. 

A distribuição real do poder é condição necessária, mas 

não suficiente para garantir a participação e a democracia. Em alguns casos, 

a descentralização é confundida com o processo de desconcentração, onde a 

carga da crise econômica e as consequências sociais da retração dos gastos 

fiscais são transferidos para o nível local. A desconcentração é condição ne

cessária, mas não suficiente para a descentralização política. Descentralização 

implica redistribuição do poder, com transferência na alocação das decisões; 

desconcentração é a delegação de competência sem deslocamento do poder decisório. 

A autonomia é fundamental no processo de 

descentralização na medida em que a redistribuição do poder ocorre com o 

surgimento de "novas autonomias". Entretanto, não se deve avaliar o processo 

de descentralização pela ampliação do poder decisório local, sob pena de se 

julgar da mesma forma sistemas locais abertos à participação de cidadãos e 

sistemas com valores "feudais" ou "coronelistas". Cabe res saltar que a 
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descentralização pode surgir como uma forma de reforçar o aparelho de domi

nação ou como um meio de participação que permite o retorno do poder à 

sociedade civil. 

o modelo descentralizador/ democratizante supoe que 

o cidadão elege, participa, supervisiona o governo local. E, os organismos lo

cais, com autonomia maior, participam do processo de tomada de decisão glo

bal. Dessa maneira, a descentralização se associa a representatividade ao com

preender a participação de todo o tipo de organização representativa de dife

rentes setores da sociedade e a autogestão dos serviços públicos. A gestão mais 

próxima dos cidadãos supõe uma melhora sensível na qualidade do serviço prestado. 

:Muitos países latino-americanos que têm atravessado 

prolongadas experiências autoritárias, não têm conseguido consolidar as prá

ticas e instituições democráticas, debilitando a capacidade de gestão do Esta

do. A democratização do Estado e a garantia da participação da população 

nas decisões e na gestão são um papel da administração. Contudo, tanto a par

ticipação na gestão, quanto a organização autônoma da sociedade civil muitas 

vezes esbarram na insuficiente cultura política democrática ela população, que 

é vítima do autoritarismo do Estado brasileiro, reforçado pelos vinte anos de 

ditadura militar. 

Não adianta a burocracia querer aderir a princípios de

mocráticos sem que haja uma transformação cultural da sociedade, da qual o aparato 

estatal é apenas reflexo. Enquanto a cultura e as instituições democráticas não 

tiverem tempo e oportunidade histórica de enraizar-se na prática social, a crise 

não fará mais que incrementar os mecanismo perversos do capitalismo; é preciso 

uma mudança cultural, com ênfase na maior participação popular, para que se 

criem as bases de um projeto transformador do Estado e da sociedade. 
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A descentralização dos serviços de saúde pressupõem o 

deslocamento do fluxo de poder político, administrativo e tecnológico: há uma 

transferência da capacidade de tomar decisões para níveis locais. Este fato, asso

ciado à criação de espaços autônomos de organização e de formas próprias de 

institucionalização das representações sociais, contribui para o atingimento da meta 

de se garantir a eficiência e a eficácia nas ações de saúde, com a ampliação do 

acesso aos serviços de saúde à toda população. 

A experiência de Santos, na área de Saúde, ilustra esta 

tentativa de transformação no poder político municipal e na sociedade local vi

sando a democratização do Estado e a garantia da participação da população nas 

decisões e na gestão das políticas públicas. Conforme será descrito em capítulos 

subseqüentes, a experiência santista na área de saúde mental só foi possível a 

partir desta concepção de descentralização e fortalecimento dos sistemas locais. 

A literatura administrativa prega a descentralização 

normativa e a descentralização na execução de políticas, para garantir um equilí

brio entre funções. Mas, nem sempre os resultados das negociações e compromis

sos entre órgãos centrais e unidades descentralizadas se ajusta aos planos tecnica

mente validados. A existência de um sistema descentralizado de saúde supõe uma 

trama institucional articulada de unidades responsáveis pela formulação e imple

mentação de políticas de saúde. Assim, é necessário estabelecer articulações entre 

os poderes locais e o nível central que garantam a generalização a continuida

de das políticas. 

Com a descentralização iniciou -se, no Brasil, pela primeira 

vez, um repasse regular e sistemático de recursos federais da seguridade social 

para os municípios, permitindo a ampliação das ações de saúde por eles executa

das. Entretanto, o financiamento do setor saúde continuou constituindo um pro

blema prático na implementação do processo de municipalização na medida em 
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que o volume de recursos repassados aos municípios depende da vontade política 

dos governos estadual e federal. 

Além disso, o esforço para adaptar o processo de 

municipalização ao modelo de mercado já existente anulou seu potencial trans

formador. Também ao nível municipal tem predominado a lógica do interesse pri

vado sobre o público, através de mecanismos de clientelismo, paternalismo e 

fisiologismo. A municipalização não garante por si só uma mudança qualitativa 

no tipo de gestão: de burocrática-privatista para democrática -descentralizada. 

Em função disto, tem sido bastante discutida a concep

ção de distrito sanitário que, mais que criar um novo "locus" administrativo, im

plica um processo social de transformação das práticas sanitárias no interior do 

Sistema Único de Saúde. De acordo com Mendes (1991), 

"os distritos sanitários, mais que entes político-jurídicos, 
são entendidos como processos sociais de mudança das 
práticas sanitárias, de natureza tática, referidos pela es
tratégia da Reforma Sanitária, direcionados no sentido 
do cumprimento do Sistema Único de Saúde, e que se 
manifestam no espaço local, onde se estabelecem, sob ges
tão democrática e de mando único, relações transacionais 
entre as instituições de saúde, públicas e privadas, 
conveniadas e contratadas, reorientadas de acordo com 
certos principias organizativo-assistenciais, e a popula
ção, com suas diferentes necessidades, demandas, e re
presentações, delimitadas por um território". (p. 9). 
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CAPÍTULO 5 - A "CASA DE HORRORES": DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO. 

5.1 - Histórico da Intervenção 

A cidade de Santos, no litoral paulista, apresenta carac

terísticas sócio-culturais bastante peculiares. Fundada em 1543, carrega marcas 

de conservadorismo e provincianismo típicos das culturas quatrocentenárias. Con

traditoriamente, ficou conhecida nas décadas de 50 e 60 como a "cidade verme

lha" pela forte presença do Partido Comunista Brasileiro no sindicalismo e na 

política local, onde chegou a eleger, em 1947, j á na legalidade, 14 vereadores em 

uma Câmara de 31. Até hoje as forças conservadoras e progressistas encontram 

em Santos um amplo campo de embate político. 

Em 1988, o Partido dos Trabalhadores ganhou as elei

ções para prefeito, iniciando em 1989, o governo da União Democrática Popular 

com o mandato de TeIma de Souza. A área de saúde foi escolhida como uma das 

prioridades básicas deste governo. Diante de um perfil de morbi-mortalidade tí

pico de uma cidade urbana de médio porte, com cerca de 450.000 habitantes, 

onde problemas de saneamento básico (desidratação, infecções, verminoses) con

trastam com problemas próprios de países desenvolvidos (câncer, diabetes, hiper

tensão arterial), o governo considerou que as questões de saúde estavam intrinse

camente ligadas à própria questão da cidadania da população. E é este mesmo 

pressuposto que vai embasar as ações na área de saúde mental. 

Em 1989, os equipamentos de saúde mental limitavam

se a dois ambulatórios de saúde mental, que funcionavam quase que exclusiva

mente como dispensários de medicamentos; a um pronto socorro psiquiátrico que 

mostrava uma baixa resolutividade; e, um único hospital psiquiátrico privado -

a Casa de Saúde Anchieta - conveniado com o Instituto Nacional de Previdência 
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Social. Este hospital era responsável por praticamente todo o atendimento à po

pulação da cidade e da região, que apresentava aproximadamente 1.200.000 ha

bitantes, e já existia há 40 anos. 

o conjunto dos equipamentos de saúde mental ainda fun

cionava sem uma coordenação, configurando sistemas estanques, sem uma finali

dade ou projeto comum que permitisse racionalizar os recursos ou melhorar a 

qualidade dos serviços prestados, garantindo maior eficiência e eficácia. A resul

tante maior deste sistema era a cronificação da doença mental em Santos. 

Em maio de 1989, após uma série de denúncias de maus 

tratos e mortes violentas ocorridas na Casa de Saúde Anchieta, a Prefeitura Mu

nicipal de Santos interveio na instituição visando, inicialmente, por fim à situa

ção calamitosa em que se encontravam os pacientes ali internados. 

o próprio Serviço Único e Descentralizado de Saúde da 

Região 52 (SUDS R-52) havia realizado uma inspeção, em março de 1989,com 

uma equipe multiprofissional que identificou inúmeras deficiências técnicas no 

Anchieta. Essas deficiências foram apontadas em um relatório que foi enviado à 

Secretaria Municipal de Higiene e Saúde (SEHIG) e destacava como problemas 

mais emergenciais a hiperlotação e a falta de pessoal do hospital. Segundo o rela

tório, para a capacidade operacional de 280 leitos havia 540 pacientes interna

dos. E todo o pessoal técnico e administrativo resumia-se a um quadro de aproxi

madamente 60 funcionários, sendo que muitos estavam afastados por licenciamento 

e férias. 

No entanto, este relatório não retratava, senão por meios 

indiretos tecnicamente codificados, a situação de violência física e moral e as pés

simas e desumanas condições em que se encontravam os pacientes. Para o Grupo 

Técnico de Saúde Mental formado na SEHIG, a simples adequação do hospital às 
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normas técnicas não modificaria as condições concretas de violência a que se sub

metiam os pacientes. 

Este grupo técnico advogava uma intervenção no Anchieta, 

entendendo que sem que fosse considerado o aspecto da cidadania, isto é, as relações 

éticas, os direitos e deveres e o respeito pelos pacientes, a situação de violência e opressão 

aos pacientes não se modificaria. Fica claro, portanto, que a intervenção teria como 

objetivo não apenas a melhoria das condições técnicas ou a adequação do hospital a 

normas e padrões abstratos, mas a tentativa de recuperação e afirmação da cidadania 

daqueles pacientes. Desse modo a intervenção se estenderia para além dos muros do 

hospital, interferindo e modificando as próprias relações com a sociedade. 

Diante das denúncias evidenciadas, a Secretaria Municipal 

de Higiene e Saúde desencadeou um debate público com a população através da im

prensa local que culminou com a intervenção do Poder Público Municipal na Casa de 

Saúde Anchieta. Baseando-se na Constituição de 1988, que outorgou poderes de po

lícia aos municípios para a defesa dos direitos humanos, a Prefeitura Municipal assu

miu a administração daquele hospital buscando a humanização do tratamento, a trans

formação cultural nos problemas relacionados à doença mental e a construção de um 

novo sistema de saúde mental. 

Em 7 de junho de 1989, a Prefeitura assina o decreto decla

rando o hospital de utilidade pública para fins de desapropriação. Logo em seguida, 

a comunidade, os funcionários, os pacientes e seus familiares fazem ato público em 

frente ao hospital defendendo a intervenção. Nesse mesmo período, é inaugurado no 

Anchieta o Ambulatório de Atenção Psicossocial, de apoio aos pacientes com alta. 

Em 13 de junho do mesmo ano, o hospital recebe a visita do 

diretor da Divisão Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde que aprova a 

intervenção. 



65 

As etapas que envolveram o processo de intervenção foram 

coroadas com a divulgação do despacho do Presidente do Tribunal de Justiça de São 

Paulo em agosto de 89, considerando "um retrocesso inadmissível o retorno da Casa 

de Saúde Anchieta à administração particular". 

Em 1992,0 secretário municipal de higiene e saúde -

David Capistrano Filho - é eleito prefeito de Santos, o que veio a garantir e re

forçar os desdobramentos das políticas municipais de saúde mental. 

5.2 - O espaço físico 

A casa de saúde Anchieta localiza-se próxima ao centro 

da cidade de Santos (Rua São Paulo, n° 95) em uma área tranqüila, tipicamente 

residencial, com poucos estabelecimentos comerciais e pequeno trânsito de pesso

as e veículos. É uma construção baixa, de estrutura antiga e simples, cujo acesso 

se dá pela transposição de um portão que era mantido fechado. 

Ao se transpor este portão, entrava-se em uma sala de 

espera com alguns bancos de madeira e um balcão de atendimento. Esta sala fi

cava diretamente ligada ao pátio, às enfermarias e a um corredor que dava acesso 

aos consultórios e à administração. Limitada pelas portas de entrada ao interior 

da instituição e pelo portão de saída para a rua, representava geográfica e ideolo

gicamente um "espaço tampão"entre o "universo da loucura" (o asilo) e a "sani

dade" (a sociedade). 

Curiosamente, o ingresso na área da administração do hos

pital ocorria através de uma escada situada no centro de um hall que separava os 

alojamentos e enfermarias masculinos e femininos. Assim, a administração locali-
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zava-se sobre a área de internação: a racionalidade burocrática se colocava acima 

do universo irracional da loucura. 

o pátio representava, no espaço institucional, a área de iden

tificação do interno. Era o espaço do ócio, do não mandar e do não fazer, do vagar 

como forma máuma de liberdade. Nele, um limite se ausentava: era possível ver o céu. 

Era o local do contato social, onde eram permitidas algumas trocas físicas (como o 

carinho, o toque, o catar piolhos), as conversas (usualmente discussões sobre a situação 

de cada um) e, especialmente, as visitas (que, embora escassas, amenizavam o senti

mento de abandono e exclusão). 

Ao redor do pátio se dispunham algumas construções: o am

bulatório, os alojamentos e as enfermarias femininos e masculinos, o refeitório e a far

mácia (sala de medicamentos). Os fundos do pátio eram separados do exterior por um 

muro alto. Havia uma igualdade na arquitetura destes espaços, caracterizados pela 

estrutura antiga e simples. 

Tal padrão de simplicidade arquitetônica, aliado ao contato 

com a natureza através da vegetação e de alguns animais que circulavam pelo pátio, ia 

de encontro à antiga concepção terapêutica de que o retorno à primitividade facilitava 

o estabelecimento das relações sociais. 

Havia uma divisão rígida entre o universo feminino e o mas

culino no Anchieta. As duas alas tinham basicamente a mesma estrutura, sendo com

postas por alojanlentos (ou dormitórios), enfermarias e banheiros, além de um setor 

denominado "reserva" e doze celas fortes (para onde eram encaminhados os pacientes 

"rebeldes", que rejeitavam o "tratamento", que não obedeciam às ordens ou que não 

controlavam os esfíncteres). 

Os alojamentos ou dormitórios, eram abrigos para passar a 

noite, tendo um número variável de leitos. Não havia móveis além dos leitos, nem uten

sílios, nem espelhos; fato que se repetia em todas as outras dependências freqüentadas 
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pelos internos. Estes, isolados da sociedade, despojados de seus papéis sociais, alijados 

de seus bens, tinham, conseqüentemente, sua auto-identificação dificultada, em um 

processo de despersonalização. 

A enfermaria comportava todo o aparato médico, funcionan

do como área de identificação da psiquiatria por ser o local de aplicação do saber psi

quiátrico e de sujeição patente do interno à instituição (tratamento e seus agentes). 

Os banheiros eram coletivos, mas havia separação entre 

os sanitários. Havia sempre um funcionário observando o local. 

Com exceção do tempo em que os internos vagavam pelo 

pátio central, não havia contatos entre internos e internas no Anchieta. As rela

ções sexuais eram proibidas e os possíveis namoros ou interesses eram usualmente 

ridicularizados. Paradoxalmente, um tratamento que visava a normatização im

pedia a relação entre homens e mulheres. 

As áreas destinadas aos internos se caracterizavam por 

uma construção austera onde se destacava a falta de cores e objetos de um modo 

geral. Nas áreas exclusivas dos funcionários havia presença de cores e uma enor

me quantidade de objetos decorativos e técnicos (livros, arquivos, equipamentos, 

etc.) 

É fácil observar que o território do interno era rigidamente 

delimitado por muros altos, portas fechadas, porteiros (vigias) .Todas as demais 

pessoas que freqüentavam a Casa de Saúde Anchieta podiam transitar livremente 

por suas dependências. 

O espaço de internação, que constituía a maior parte do 

hospital, era nitidamente diferente dos demais espaços que o compunham. Ele 

poderia ser suscintamente caracterizado por: falta de cores, silêncio, ausência de 

móveis e objetos, construção velha e quebrada, muros, portões de ferro ... Como 
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um cemitério, talvez cemitério de semi-vivos, que trazia na arquitetura de morti

ficação o símbolo da aniquilação social do chamado "doente mental". 

5.3 - A utilização do tempo 

As atividades diárias de todas as pessoas que integravam 

o Anchieta, fossem como pacientes ou como empregados, eram rigorosamente 

estabelecidas em horários. A necessidade de controle racional do tempo dedicado 

a cada atividade - característica básica das organizações burocráticas em sua 

busca de maior eficiência - era ali facilmente identificada. 

Apesar de a equipe médica trabalhar em sistema de plan

tão, poucas vezes havia médicos à noite no hospital. No horário de 8 às 17 horas 

as atividades "terapêuticas"eram realizadas, de modo que observava-se um nú

mero maior de profissionais atuando; todo o aparato administrativo funcionava 

neste horário. A partir das 17 horas apenas uma parte bastante reduzida da equi

pe médica permanecia no Anchieta (em geral os atendentes faziam um sistema de 

rodízio para a realização desses plantões). 

o controle de frequência e dos horários de entrada e saí

da dos funcionários era feito mediante cartão de ponto (no caso do pessoal de 

apoio administrativo) e lista de frequência (para os demais profissionais: médi

cos' psicólogo e enfermeiro). A diretoria e as chefias não tinham seus horários de 

trabalho formalmente controlados por serem considerados "cargos de confiança". 

A utilização do tempo dos internos era definida pela ins

tituição. Havia uma rotina que devia ser sistematicamente seguida pelos pacien

tes e que era justificada em função de seu caráter terapêutico. Observava -se, em 

todos os locais freqüentados pelos internos, a ausência de um relógio para que 

eles pudessem administrar o tempo. Este era marcado pelos horários de despertar, 
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almoçar, jantar, receber medicação, consultas, visitas, vagar pelo pátio, dormir. Qual

quer oposição à realização da regularidade temporal era vista como rejeição ao trata

mento (manifestação de enfermidade) e era, por isso, punida ("tratada"). 

Usualmente os internos acordavam às 7 horas e em se

guida faziam a higiene, tomavam café da manhã e recebiam medicação. De 8 às 

12 horas era o horário do chamado "pátio livre", quando as portas das alas (en

fermarias e dormitórios) eram destrancadas e os internos podiam passear pelo 

pátio. À tarde, das 13 horas às 17 horas, o horário do "pátio livre" se repetia, 

sendo que neste período eram permitidas as visitas dos familiares (que eram ra

ras!). É importante notar que, assim como ocorre no aspecto espacial, no aspecto 

temporal homens e mulheres não se misturavam: na realidade o horário do "pátio 

livre" era dividido, sendo reservado de 8 às 10 horas e de 13 às 15 para as mulhe

res, e de 10 às 12 e de 15 às 17 horas para os homens. O tempo que não era usado 

no "pátio livre" era destinado às atividades terapêuticas. O horário de almoço come

çava às 12 horas e o jantar era servido às 18 horas. Cada refeição devia ser feita em 

um intervalo de uma hora. Às 17 horas começava o horário do banho e, depois do 

jantar os pacientes podiam assistir televisão. À noite, às vezes, era servido café e 

leite aos internos. 

É interessante notar que no "pátio livre", onde era de se 

esperar que os internos tivessem liberdade de utilização do espaço e do tempo, 

havia escassas opções de atividades, o que fazia com que as pessoas apenas aguar

dassem o tempo passar. Ao contrário dos funcionários, que estavam sempre pas

sando de um lugar a outro, os internos apenas vagavam sob o olhar médico. Os 

pacientes usualmente eram vistos no pátio sentados sem fazer nada ou caminhan

do sem destino certo. Esta rotina só era amenizada pela chegada de visitas, o que 

acabava sendo engajado na organização temporal do hospital e se tornando tam

bém uma atividade institucional rotineira. 
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A seqüência de atividades era imposta pela burocracia 

médico-administrativa através de um sistema formal de regras e horários. A sub

missão a este sistema sem dúvida contribuía para a mutilação da personalidade 

do interno, para o despojamento de seu direito de decidir sobre o fazer e o não

fazer e para aumentar o sentimento de tédio. Assim, acentuava o processo de mor

tificação do indivíduo, que passava a ser modelado pelas operações de rotina. 

5.4 - A burocracia organizacional 

A partir dos anos 40, desenvolveu-se, no campo da admi

nistração, a chamada Teoria da Burocracia, que buscou seu suporte teórico nos 

trabalhos de Max Weber (criador da Sociologia da Burocracia). 

\Veber, ao estudar um tipo ideal de organização, elaborou 

um modelo puro de burocracia, caracterizada principalmente como um sistema 

racional de organização, onde há a procura dos meios adequados para se atingi

rem os fins propostos. Embora nenhuma organização corresponda exatamente ao 

modelo ideal proposto por Weber, a maioria delas, atualmente, se aproxima bas

tante deste modelo. 

Ao se analisar a organização do Anchieta, pode-se identi

ficar algumas características da organização burocrática weberiana, como: 

a) normas e regulamentos exaustivos - todas as ativida

des realizadas no Anchieta estavam explicitamente definidas em função dos fins 

visados ("tratamento", controle, exclusão); 
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b) sistemática divisão do trabalho, do direito e do poder 

- as atividades de cada um dentro do Anchieta eram claramente definidas, assim 

como, as relações de mando e subordinação; 

c) hierarquização - cada função desempenhada no 

Anchieta estava sob o controle e supervisão de um posto superior; 

d) importância dos documentos escritos - é interessante 

observar a grande quantidade de papeletas que indicavam o que foi feito para e 

pelo paciente e o responsável por isso. Os registros ocorriam também nas demais 

áreas de trabalho do hospital; 

e) impesssoalidade - as pessoas, em geral, se alienavam 

em seus papéis, sendo desapropriadas de um sentido histórico pela negação da 

vida, da participação e da criatividade; 

f) especialização - o hospital funcionava como um "rei

no" de especialistas onde o poder era exercido a partir do suposto domínio de 

uma área específica do saber (medicina, enfermagem, administração, alimenta

ção, limpeza, ... ). A distribuição do poder se dava em função da importância atri

buída à área de especialização: reinavam na cúpula aqueles que possuíam o sa

ber; na base encontravam-se as pessoas que, estando na "ignorância", não parti

cipavam das decisões. 

É importante ressaltar, que a forma burocratizada de or

ganização da Casa de Saúde Anchieta acabava por encerrar uma série de contra

dições' onde o funcionamento da instituição ocorria, em verdade, como um 

"desfuncionamento". Neste sentido, o Anchieta deixava de se pautar no modelo 

das normas biológicas da saúde, para se enquadrar nas normas políticas do po

der. 
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No anonimato do processo decisório (quando tornou-se 

difícil saber onde, quando e como a decisão era tomada), aumentava a ocorrência 

de erros sem que fosse possível identificar a responsabilidade pelos mesmos. Fe

ria -se, desta maneira, os próprios princípios éticos que norteiam a prestação dos 

serviços de saúde. 

o conjunto de serviços funcionava, ainda, sem uma coor

denação, configurando sistemas estanques sem uma finalidade ou projeto comum 

que permitisse racionalizar os recursos ou melhorar sua eficiência e eficácia. O 

resultado disto pode ser resumido em uma palavra: cronificação. 

Com relação ao quantitativo de pessoal da Casa de Saúde 

Anchieta, verificava-se expressiva carência de recursos humanos. Havia apenas 

cinco médicos para todas as necessidades de atendimento, dois ou três atendentes 

de enfermagem por turno de 12 horas, uma psicóloga e uma enfermeira. Este 

quadro fazia com que as práticas ali desenvolvidas fossem pautadas pela violên

cia e o desrespeito pelos direitos humanos dos pacientes. 

5.5 - Cultura organizacional: " ... e é assim que são as coisas por aqui..." 

O termo "cultura" pode ser definido como o conjunto de 

idéias, costumes, habilidades, artes, valores de um determinado povo, em um de

terminado período de tempo. Mais recentemente, os administradores perceberam 

que uma organização também tem sua própria cultura, cujo componente mais 

forte são as crenças e atitudes das pessoas que compõem esta organização. O con

ceito de cultura organizacional significa, basicamente, a soma dos sistemas for

mais e informais que determinam como as coisas acontecem em uma organização. 

Corresponde, portanto, às informações que precedem a afirmativa: " ... e é assim 

que são as coisas por aqui". Utilizando-se este referencial, pode-se levantar al

guns fatores que criavam e influenciavam a cultura da Casa de Saúde Anchieta. 
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Primeiramente, é importante notar que o Anchieta, para 

regular as relações sociais entre os indivíduos que formavam sua coletividade, 

dotou -se de um aparelho repressivo, definido através de uma administração for

mal e uma estrutura burocrática. O caráter repressivo ou totalitário da instituição 

se justificava a partir de uma concepção moral, onde eram definidas tanto as con

dutas desejáveis, quanto as indesejáveis, como algo sobre o que o paciente deve

ria agir. Ou seja, a instituição tinha a finalidade de transformar o "doente men

tal", atuando sobre a imagem que o próprio indivíduo e toda sociedade tinha dele. 

Para realizar esta institucionalização de bases predomi

nantemente repressivas, o Anchieta realizava um processo de "desculturação" do 

paciente (conforme o conceito proposto por Goffman, 1961). Quando o paciente 

chegava à instituição ele estava revestido de uma "cultura" própria - um modo 

de vida, uma rede de atividades, vínculos sociais, enfim, o desempenho de um 

papel social. O processo de "desculturação" que, então, se deflagrava, consistia 

na abolição de um número significativo de condutas anteriormente desempenha

das pelo paciente, e no desempenho de novos papéis que deveriam ser aprendidos 

internamente. Era um "destreinamento", onde o indivíduo deixava de lado sua 

cultura própria e passava a realizar atividades que só tinham sentido dentro da 

instituição (o universo da loucura). Assim, o paciente ia se tornando incapaz de 

enfrentar certos aspectos da vida cotidiana fora da instituição: qualquer papel 

diferente do papel de "louco" enfrentaria obstáculos de toda natureza para ser 

desempenhado. 

Para exemplificar este processo de "desculturação" , te

mos o despojamento das vestimentas e objetos do paciente, que, uniformizado, 

passava a ser facilmente e unicamente identificado como interno. A sedação, um 

ataque físico à integridade do paciente, inibia certos comportamentos e determi

nava outros que eram institucionalmente aceitos - para os internos t A alimenta

ção forçada, que transformava a recusa de alimento em delito, reforçava o novo 

papel do interno. A observação constante, o controle do fazer e do não-fazer (con-
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forme explicado anteriormente pela imagem da "pirâmide de olhares"), também 

impedia o paciente de constituir um domínio privado, onde ele poderia desempe

nhar um papel diferente do de "doente mental". A rígida separação entre homens 

e mulheres, ainda contribuía para o "esquecimento" do papel sexual anteriormente 

desempenhado na sociedade. 

A instituição era organizada segundo regras claras fun

damentadas na lógica da violência: obediência ou castigo. A pacientes com os mais 

diversos quadros psicopatológicos era aplicada eletrocon vulsoterapia (ou 

"eletrochoque" como é mais conhecido), que acabava constituindo um mecanis

mo explícito de punição e não de tratamento. 

Há uma série de práticas ritualizadas que integravam a 

cultura organizacional e que indicavam "como é que eram as coisas por aqui". 

Utilizando as categorias de análise propostas por Albuquerque (1986), pode-se 

identificar algumas delas: 

a) ritos de passagem - são os ritos que simbolizam as 

relações entre alienados e alienistas, quando os primeiros eram admitidos na ins

tituição. O corte ou raspagem dos cabelos dos internos e a padronização de sua 

vestimenta, assim como o uso de roupas brancas pela equipe médica e de roupas 

esportivas e enfeites por estagiários e pessoal de apoio administrativo, eram prá

ticas que permitiam o reconhecimento destes grupos de pessoas e que fixavam 

uma imagem do interno inteiramente distinta da imagem que ele tinha de si antes 

da internação. No Hospital Anchieta, o uso de crachá de identificação pelos fun

cionários e a delimitação dos locais acessíveis aos pacientes também favorecia a 

distinção entre eles; 

b) ritos de mortificação - são todos aqueles que buscam 

causar a morte (anular) sem provocá-la realmente. A utilização do "pátio livre" 

conforme foi descrito anteriormente, a execução de tarefas destituídas de sentido, 
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a seqüência invariável de atividades, a subordinação às rotinas temporais da ins

tituição são exemplos disso; 

c) rituais de contra-ideologia - são os que têm por efeito 

a reprodução de uma imagem do doente que não corresponde à preconizada pela 

instituição. Na catatonia, por exemplo, o paciente se faz objeto mais do que seria 

de se esperar para o bom andamento da instituição: não escutando as ordens (não 

é que desobedeça!) ou não manifestando sofrimento, reconstrói um mundo em 

que é o único sujeito. Outro ritual bastante comum é o de tornar-se inanimado 

quando se espera iniciativa e reagir com muita vivacidade quando é preciso ante-
. , -cIpar-se a repressao. 

Todas essas pratIcas ritualizadas reforçavam a imagem 

cindida elo doente, sua alienação e despersonalização. É de se estranhar que fos

sem rituais ele uma instituição que se propunha "terapêutica". 
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CAPÍTULO 6 - O PROGRAMA SANTISTA DE SAÚDE MENTAL 

6.1 - A desconstrução da ordem manicomial 

Em 1989, o Grupo Técnico de Saúde Mental da SEHIG, 

entendendo que sem considerar o aspecto da cidadania, isto é, as relações éti

cas, os direitos e deveres, o respeito pelos pacientes, não se modificaria a situ

ação de violência e opressão a que os pacientes eram submetidos, decidiu-se 

pela intervenção na Casa de Saúde Anchieta. 

Isto posto, fica claro que esta intervenção tinha como 

objetivo não apenas a melhoria das condições técnicas, ou a adequação do hos

pital a normas e padrões abstratos, mas a tentativa da recuperação e da afir

mação da cidadania daqueles pacientes, isto é, tratava -se de uma intervenção 

que ia além dos muros do hospital, interferindo e modificando a própria soci

edade. 

Para o Grupo Técnico de Saúde Mental, iniciar um pro

cesso de modificação de um hospital psiquiátrico passava necessariamente pela 

questão de seus recursos humanos. Como estabelecer relações de trabalho, de 

assistência e de convivência com recursos humanos "inadequados"? E, ainda, 

num processo de intervenção que exigia modificações rápidas e visíveis, como 

conciliar a velocidade de mudança com o tempo de reciclagem dos profissio

nais? 

Diante destes problemas o Grupo considerou que era 

imprescindível conseguir mobilizar todo o pessoal em torno da questão da ci

dadania e da dignidade que os pacientes haviam perdido. Dentro desta pers

pectiva, o ponto de partida, era a situação concreta dos pacientes, buscando-
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se encontrar meios para a construção da identidade dos mesmos e introduzir 

novos padrões éticos de relacionamento. 

Deste modo, o Grupo Técnico passou a trabalhar na or

ganização dos espaços do hospital e na distribuição do tempo. A primeira re

gra institucional foi a proibição de qualquer ato de violência contra os pacien

tes, incluindo a utilização da eletro "convulso" terapia. Sem entrar na questão 

da eficácia clínica da ECT, naquela instituição seu significado fundamental, 

assim como o das celas fortes, era o de instrumento de coerção/punição para 

os pacientes que" não obedeciam". Além disso, o hospital não tinha as míni

mas condições técnicas de segurança para o uso da ECT. 

Outra medida importante foi a abertura de todas as áreas 

do hospital na sua parte interna, permitindo a livre circulação dos pacientes 

pelos pátios, corredores e quartos, possibilitando a eles poder deitarem quan

do lhes aprouvesse. Apenas o fato de os pacientes poderem circular pelas alas, 

diminuiu muito a tensão que se sentia nos pátios onde costumavam ficar amon

toados durante o dia. A maior circulação de pacientes implicou na contratação 

imediata de profissionais, principalmente auxiliares de enfermagem. 

Como os antigos funcionários queixavam-se da falta de 

segurança que sentiam com os pacientes" soltos", iniciou -se uma série de dis

cussões a respeito da violência dos pacientes, da violência dos funcionários, 

da violência da própria instituição. 

Contemporâneamente a estas modificações, passou -se 

por um período de intenso trabalho de avaliação médica (clínica), pois foi ne

cessário fazer um screening das patologias clínicas: hipertensão, diabetes, 

diarréia e principalmente pediculose (piolhos) e escabiose (sarna) que atingi

am a quase totalidade dos pacientes internados. 
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Ao mesmo tempo em que se destituía a "velha ordem" 

era necessário, para a real possibilidade de uma instituição mais livre e mais 

humana, que se introduzisse uma" nova ordem". Em outras palavras, era fun

damental que se estabelecesse um novo padrão de relacionamento ético entre 

todas as pessoas, incluindo pacientes, funcionários técnicos e equipe dirigente. 

Deste modo, reiniciou-se um processo de grupalização 

através da realização de reuniões e assembléias, que foram estruturando rela

ções de cooperação e solidariedade entre as equipes e os pacientes, buscando 

soluções para os problemas de organização e convivência dentro do espaço co

letivo. Estes "grupos" tiveram um caráter instrumental para a formação da 

"nova ética" . 

Por ~xemplo, no Anchieta havia um grande grupo de 

pacientes denominados "laborterápicos". Estes pacientes, na realidade, traba-

1havam no hospital (em geral mais de 14 horas por dia) cumprindo funções de 

limpeza, e principalmente de "vigilância", em troca de alguns privilégios como 

alimentação mais reforçada, quartos com maior privacidade e principalmente 

mais "poder" sobre os demais pacientes. Muitos deles relataram que várias 

vezes, eles próprios decidiam quem ia para as celas fortes ou até mesmo amea

çavam aos outros pacientes com o "choque elétrico" . 

Desde o primeiro dia após a intervenção, estes pacien

tes foram reunidos e iniciou -se um processo de discussão onde as novas regras 

(não violência, não humilhação, mais tratamento, mais dignidade, mais liber

dade) foram sendo afirmadas e praticadas. Estes pacientes, utilizando-se de 

sua ascendência sobre os demais, foram impondo um outro clima organizacio

nal, dentro do Anchieta. 

Outro aspecto importante deste período inicial foi a ten

tativa de se reconstituir o mínimo de "identidade" para os pacientes, isto é, 
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tentou -se resgatar coisas simples como o uso do nome, da fixação de leitos 

para dormir, da liberação dos horários de visitas, da tentativa de se constituir 

um mínimo de suas histórias. 

Este primeiro período foi caracterizado por um intenso 

esforço de "reativação das subjetividades" de todos aqueles que participavam 

do processo, incluindo os próprios técnicos. O confronto com a situação de 

miséria e violência através de ações concretas e práticas permitiu a sensibilização 

das pessoas para o processo de mudança, e o comprometimento e 

responsabilização por este processo - tanto por parte dos pacientes, como por 

parte das equipes. 

Apesar das incertezas e insuficiências teóricas, a modi

ficação prática da realidade institucional serviu de fio condutor e de elemento 

de feedback para o processo. A noção de cidadania, entendida como um rol de 

direitos e deveres e de relações de reciprocidade, mais que um ponto de vista 

ideológico sobre o mundo, teve de ser vivida e atualizada na prática concreta. 

Isto provocou uma situação muito delicada onde o pró

prio Grupo Técnico percebeu que não sabia exatamente o que significa "ser 

cidadão". Inúmeras contradições e paradoxos foram se apresentando, através 

do questionamento do trabalho, das crenças e dos saberes das pessoas envolvi

das. Chegou -se a tal nível de dúvidas que foi necessário experimentar e "ou

sar" novas práticas e deste modo reaprender a aprender. Além deste amplo 

trabalho, o hospital foi dividido em treze enfermarias, cada uma com uma equipe 

mínima que se responsabilizava por vinte pacientes aproximadamente. Tare

fas aparentemente simples, como a citada instituição de uma referência entre 

cada paciente e sua cama, demandaram mais de seis semanas e um grande 

esforço por parte dos profissionais. 
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A organização das enfermarias foi criando uma ordem 

hospitalar que coexistia com a ordem comunitária fundamentada nas assem

bléias terapêuticas e diversos dispositivos grupais. A ordem simplificada que 

antes ali existia foi sendo enriquecida por uma polinomia que ao mesmo tem

po tornava o ambiente terapêutico e preparava o campo para sua posterior 

extinção: já se preparava o passo seguinte, introduzindo-se um critério basea

do nos bairros de origem dos pacientes para a distribuição e referência nas 

enfermarias. Para cada enfermaria foi estabelecida uma região determinada e 

as equipes tinham a tarefa de iniciar um processo de reconhecimento de seu 

território visando a implantação das futuras unidades. 

Como pode-se observar todas as tarefas foram orienta

das à desmontagem da ordem manicomial e do próprio hospital, embora não 

se contasse com profissionais previamente treinados ou preparados para este 

projeto. As equipes foram sendo constituídas no próprio processo de transfor

mação da instituição no confronto diário com os problemas práticos que en

frentavam. 

N este sentido é fundamental destacar toda a série de 

ações formativas dos técnicos: supervisões institucionais, supervisões clínicas, 

cursos de duração limitada, ou seja, uma série de atividades teórico-técnicas 

que foram se desenvolvendo de forma crescente, contemporaneamente articu

ladas com o trabalho concreto, até culminar com a fundação do Centro de Es

tudos e Pesquisas em Saúde Mental de Santos em dezembro ele 1991. 
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6.2 - Em direção à comunidade 

"Reativar as subjetividades", isto é, estimular a comu

nicação interna, suprimir a violência institucional, reconstruir" identidades", 

grupalizar as pessoas, melhorar as condições materiais do hospital, redistribuir 

o tempo e o espaço, todas estas modificações não teriam sentido se não se 

direcionassem para um projeto mais amplo, ou seja, interferir no "espaço so

cial", na comunidade. 

Mais ainda, estas ações encontraram a sua maior bar

reira exatamente na precisa separação entre o interior e o exterior do hospital. 

Para tentar romper com esta separação do "interior! exterior" , procurou-se es

timular iniciativas que traziam o "mundo exterior" para dentro do hospital 

(visitas diárias, festas, música, etc.) e outras que levavam o hospital para fora 

(passeios, exposições de trabalhos, vídeos, teatro, etc.). Estas atividades tive

ram um papel importante na implantação de uma "nova cultura" a respeito 

do tratamento psiquiátrico. De um lado a "sociedade" pode "ver" o que acon

tecia no Anchieta e, por sua vez, as pessoas que estavam dentro (técnicos, pa

cientes, funcionários) podiam ver a "comunidade" e interferir no mundo para 

além de seus muros. 

Este movimento dentro/fora suscitou outras modifica

çoes na perspectiva da atuação das equipes. Rapidamente surgiram 

questionamentos sobre a real possibilidade de se "desospitalizar" os pacien

tes. O problema do mercado de trabalho, a questão das famílias, o problema 

da moradia, o problema da produção de subjetividade, todas estas questões se 

embricaram com os problemas da farmacoterapia, da psicoterapia, etc .. Em 

outros termos, surgiam novos problemas que modificaram os problemas 

costumeiramente enfrentados pelos técnicos das equipes. 
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Para" reativação das subjetividades" foi preciso enfren

tar o problema da "ativação de recursos" para que estas subjetividades pudes

sem expressar-se. Encontrar meios e instrumentos capazes de servir como me

diação entre o hospital e a sociedade era (e tem sido) o grande desafio quoti

diano. 

Dentro desta estratégia, conforme citado anteriormen

te, procurou -se subdividir o hospital em "regiões" correspondentes às regiões 

da cidade e os pacientes foram direcionados às equipes pela origem geográfi

ca. Isto fez com que as equipes pudessem conhecer melhor o "ambiente" de 

origem dos pacientes e tomar como tarefa a busca de recursos no próprio ter

ritório de "pertença" do paciente. A existência de serviços descentralizados 

em contato mais próximo com as "realidades li locais (a li cultura li do bairro, a 

origem histórica de seus habitantes, etc.), se configurou como uma necessida

de para a desospitalização dos pacientes e sua reinserção social. 

Assim é que surgiu a idéia de criar os Núcleos de Aten

ção Psicossocial (NAPS) a partir das equipes do próprio hospital. Estas unida

des' forjadas no interior do próprio Anchieta, ao serem deslocadas para deter

minada região da cidade, levam junto todos os pacientes a que já vinham pres

tando assistência. Ao mesmo tempo em que uma unidade dessas era aberta, 

fechava -se o espaço correspondente àquela região no interior do hospital. Isto 

significa que gradualmente foi desmontado o atendimento hospitalocêntrico, 

que foi substituído por uma rede de serviços descentralizada e capaz de desen

volver ações de nível primário, secundário e terciário dentro de uma determi

nada região. 

Ao discutirem a questão da reinserção social as eqUI

pes de trabalho se deparam com as imensas dificuldades que os pacientes en

frentam no seu quotidiano: a falta de moradia, de emprego, de lazer, de cultu

ra' de educação, entre outras. 
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A maioria dos pacientes que eram internados na Casa 

de Saúde Anchieta já vinham dos extratos sociais mais desprovidos de recur

sos. E quando saiam de alta, não só retornavam para a sociedade nas mesmas 

condições, como, além de tudo, adquiriam ainda um ônus pelo estigma da do

ença mental e pela passagem por um hospital psiquiátrico. 

Nesta discussão entendia-se que qualquer projeto de 

reinserção social deveria privilegiar uma análise sobre as reais possibilidades 

que o paciente tem para este projeto. E, nesta análise, a questão do "poder 

contratual 11 que o paciente apresentará é uma noção fundamental. 

Por poder contratual entende-se o conjunto de recur

sos/potencialidades (materiais, psíquicas, culturais, físicas) que um indivíduo 

possui para participar do jogo de trocas (de bens, de mensagens, de idéias, de 

afetos) da trama social. O hospital é onde o paciente fica não apenas excluído 

desta trama social, mas também é onde o seu poder contratual se deteriora ao 

máximo. Em outras palavras, ele não só deixa de "trocar" mas perde as suas 

potencialidades. 

Portanto, definiu -se como meta primordial do traba

lho a necessidade de se desenvolver e enriquecer o poder contratual dos paci

entes. Isto se dá nas mais diversas dimensões, desde o momento da medicação 

(quando em surto agudo, em geral, a capacidade do paciente de manter um 

11 contrato 11 terapêutico é muito baixa) até em níveis de projetos de trabalho e 

da questão do mercado de trabalho, passando pela contratualidade do pacien

te no interior da família. Sem este elemento de análise (o poder contratual) 

considerava-se que ou a questão da reinserção social perderia-se num vazio 

ideológico ou a situação do paciente, muitas vezes poli -carenciado, serviria de 

álibi para o abandono. 
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Para que toda esta discussão não se perdesse em análi

ses abstratas, foi firmemente ancorada em projetos concretos. Projetos que servem 

de mediações entre o ponto inicial (o hospital - local zero) e a imensa com

plexidade da vida social. Estes projetos constituem trabalhos alternativos (usina 

de lixo, estamparia, cozinha experimental), atividades culturais (rádio Tam

Tam, jornal, grupo de arte, teatro, música), atividades de lazer (passeios, fes

tas, cinema) e até lares protegidos. 

6.3 - Os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) 

Em setembro de 1989 uma equipe do hospital, junta

mente com um grupo de pacientes que estavam sob sua responsabilidade inau

guraram o primeiro NAPS localizado em uma das regiões mais pobres da cida

de. Nos anos seguintes outros quatro serviços foram criados em outras regiões 

da cidade, seguindo critérios demográficos constituindo um sistema descen

tralizado e regionalizado de serviços de saúde mental. 

A implantação desses serviços foi precedida de uma sé

rie de palestras, reuniões, apresentações de vídeo com diversos grupos de mo

radores dos bairros, associações civis e religiosas, de modo a informar e expli

car os princípios que norteavam a reforma da atenção em saúde mental. 

Hoje o atendimento e acompanhamento dos pacientes 

psiquiátricos estão a cargo de cinco Núcleos de Atenção Psicossocial que subs

tituem a figura do antigo manicômio. São os NAPS da Zona Noroeste, do Cen

tro, do Marapé, da Orla e da Vila Belmiro, cuja localização pode ser observada 

na planta que constitui o anexo 2. 
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Nestas novas unidades são atendidas, prioritariamente 

pessoas com sofrimento mental grave mas também casos de depressões, ansie

dade ou pessoas que estão passando por períodos de desestabilização por pro

blemas familiares e/ou sociais. 

Os NAPS funcionam 24 horas por dia, durante todos 

os dias do ano e estão equipados com 6 leitos cada para os pacientes que ne

cessitem de cuidados mais intensivos. Localizados em pontos estratégicos da 

cidade, buscam dar uma atenção integral ao paciente e às famílias e vizinhos, 

garantindo um tratamento que conjuga qualidade técnica e respeito aos direi

tos e dignidade. As equipes são compostas por aproximadamente dez profissi

onais de nível universitário e vinte auxiliares de enfermagem, além de volun

tários e de estudantes universitários que realizam estágios curriculares prove

nientes de convênios assinados com universidades. 

Entre as diversas atividades realizadas nos NAPS estão 

os grupos terapêuticos, grupos de familiares, visitas domiciliares, atividades 

artísticas, ressocialização e atendimento médico. Os processos terapêuticos têm 

forte base grupal, porém as equipes elaboram um programa para cada pacien

te. O tratamento realizado nos NAPS leva em conta as diversas situações de 

vida dos usuários e seu ambiente particular. Boa parte do tempo das equipes é 

gasto com atividades desenvolvidas no território. Estes Núcleos mantêm rela

ções de cooperação, consultoria e orientação com as unidades básicas de saú

de, pronto socorros e demais serviços sócio-assistenciais. 

Uma vez que os velhos hospícios se mostraram maIS 

iatrogênicos que terapêuticos, as atividades elos NAPS são, além de curativas, 
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preventivistas, pOIS evitam as patologias decorrentes do isolamento e da 

desagragação característicos do antigo sistema. 

A experiência da constituição de uma rede de serviços 

totalmente substitutivos ao antigo sistema hospitalocentrico apontou para a 

necessidade de se instituir unidades complementares voltadas para a produ

ção e reprodução de saúde mental. 

Estas unidades complementares são iniciativas que atu

am nas esferas do Trabalho, da Infância e da Cultura. Neste sentido, foram 

criados a Unidade de Reabilitação Psicossocial, o Centro de Valorização da 

Criança e o Centro de Convivência Tam Tam, com profissionais que foram for

mados no período da intervenção e deslocados do próprio hospital. 

6.4 - Unidade de Reabilitação Profissional (URPS) 

Através de diversas oficinas, este centro promove e es

timula atividades produtivas que visam a profissionalização, a inserção em frentes 

de trabalho e a recuperação e manutenção de habilidades profissionais. 

Articuladas com outras secretarias municipais e com 

empresas públicas ou privadas realizam uma ampla gama de projetos: recicla

gem de lixo, venda de mel em feiras livres, confecção e vendas de bijuterias, 

serviços de jardinagem e fabricação de blocos e artefatos de concreto. Tais pro

jetos, serão detalhados no capítulo 7 deste ensaio. 

Com esses dispositivos a URPS busca criar um proces

so de produção de valores (humanos e materiais) que permitam aos usuários 

estabelecerem relações contratuais com a sociedade, enriquecendo suas vidas 
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e promovendo a sua autonomia pois todas essas atividades são remuneradas. Es

tes empreendimentos sociais são, ao mesmo tempo, terapêuticos e produtivos. 

o significado dos projetos de trabalho para os pacien

tes refere-se principalmente à possibilidade de redimensionamento da vida dos 

mesmos, no sentido da busca de cidadania e de condições dignas de vida. For

necem condições para a estabilidade dos pacientes, onde conseguir manter-se 

trabalhando e produzindo é uma vitória nunca antes experimentada pelos mes

mos. 

6.5 - Centro de Valorização da Criança (CVC) 

Esta unidade do sistema de saúde mental se dedica a 

interferir no desenvolvimento de crianças de zero a doze anos com dois objeti

vos fundamentais: a defesa dos direitos da criança e a orientação e atendimen

to de meninos e meninas com todo tipo de patologia. A singularidade deste 

instrumento consiste precisamente na sua dupla função preventivo-terapêuti

ca e de defesa dos direitos da criança. 

o CVC atua através de três programas a saber: 

a) Programa de Vigilância e Apoio Escolar: diversas 

instituições sanitárias e pedagógicas encaminham crianças em que detectaram 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Há outras que chegam ao 

CVC por iniciativa dos pais. 

o centro recebe as cnanças e seus paIs em regIme de 

pronto atendimento e os atende posteriormente em diversos grupos de obser

vação e intervenção. Após deliberação da equipe as mesmas podem ser atendi-
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das na unidade, encaminhadas para serem atendidas com outros recursos da 

cidade ou visitadas nas suas casas. Outra medida que a equipe toma, em al

guns casos, é a visita à escola ou instituição filantrópica. Estas ações desen

volvem-se em parceria com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação do 

município. Esta secretaria promoveu uma reforma educacional que terminou 

com as classes especiais e instituiu aulas de apoio. Este processo fez emergir 

uma crise de crescimento da demanda pelo serviço do CVC, que vem 

incrementando o atendimento às crianças mais afetadas e ajudando na organi

zação de nova praxis pedagógica. 

b) Programa para Crianças Vítimas de Maus Tratos: o 

CVC participa ativamente no Fórum da Criança e do Adolescente e outros dis

positivos que visam a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pos

sui uma linha telefônica que recebe denúncias, visita as moradias e interfere jun

to às autoridades judiciais. As intervenções são diversas: reorganização do meio 

familiar, atendimento no CVC e acompanhamentos de adoções, entre outras. 

c) Programa de Apoio aos Recursos de Atendimento à Cri

ança Disponíveis na Comunidade: o CVC, após recepção das entidades da cidade 

que encontram dificuldades na prestação dos seus serviços realiza um diagnóstico 

institucional e elabora um plano de trabalho que possa beneficiar aos usuários. 

Ainda dentro deste programa o CVC é responsável pela avaliação de crianças por

tadoras de deficiência mental que necessitam freqüentar a escola especializada. 
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6.6 - Centro de Convivência Tam Tam 

Sem a utilização de nosografias psiquiátricas, esta equi

pe constituída por um artista plástico e educador artístico, psicólogos, ex-pacien

tes do hospital, estudantes e voluntários, desenvolve interferências culturais por 

meio de atividades artísticas plásticas e dramáticas: perfomances em espaços pú

blicos, exposições de pintura, confecção de roupas, cartões e embalagens origi

nals. 

Além dessas atividades, desenvolve uma série de empre

endimentos na área da comunicação: 

a) Jornal - com periodicidade bimestral, composto por 

textos e edição a cargo dos pacientes. 

b) Vídeos - Associados a uma equipe de videomakers pro

duziram vídeos experimentais. Uma dessas peças intitulada "TV Tam Tam" foi 

vencedora do festival de Santo André em 1990 (melhor VHS). 

c) Rádio - De segunda a sexta-feira, das 13:30 às 14:00 

horas vai ao ar o programa "Rádio Tam Tam" por uma emissora AM da cidade. 
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, 
CAPITULO 7 - OS RESULTADOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA 

7.1 - Os serviços prestados 

Na atualidade, no hospital Anchieta permanecem 26 pa

cientes cronificados (com mais de cinco anos de permanência) que ainda não fo

ram externados e que estão sendo preparados para viverem em lares abrigados. 

Existem sessenta leitos destinados a pacientes agudos 

que são ocupados, na sua grande maioria, por habitantes de outras cidades da 

região. A média de permanência desses pacientes agora é de vinte dias. 

Constata -se que houve um deslocamento da população 

da cidade de Santos, que era atendida primordialmente pela Casa de Saúde 

Anchieta, para o novo sistema de saúde mental sem que a gradual desativação 

do hospital implicasse no abandono dos usuários. 

o Programa de Saúde Mental consome, aproximadamen

te, 10% do orçamento destinado à Secretaria de Higiene e Saúde, o que 

corresponde a U$ 100.000 (cem mil dólares) mensais, incluindo pessoal, es

trutura física, material de consumo e medicamentos. Embora tenha havido um 

aumento de custos, a relação custo/benefício é nitidamente melhor, conside

rando-se a quantidade e a qualidade das prestações dos serviços. 

Todo este processo de transformação foi acompanhado 

de um intenso trabalho de discussão e debates com os próprios pacientes e 

familiares, realizado em todas as unidades do sistema, promovendo uma par

ticipação ativa e produtiva. 
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Em 1991 foi fundada a Associação de Familiares "Fran

co Rotelli", com o objetivo de fortalecer os mecanismos de participação e re

presentação de usuários e familiares não só junto aos serviços de saúde men

tal, mas também em relação a outras esferas de ação. 

Na 11 Conferência Nacional de Saúde Mental a delega

ção de Santos, composta por 41 pessoas, elegeu o maior número de delegados 

representantes de usuários e familiares de uma única cidade. Este fato, como 

também a intensa participação de pacientes e familiares em todas as instânci

as prévias à 11 Conferência, permitem observar que o processo de participa

ção, vai, a cada dia, adquirindo consistência. 

Conforme relata o Coordenador do Programa de Saúde 

Mental da SEHIG, Dl'. Roberto Tykanori Kinoshita, em documentação da Se-

cretaria, 

"o caminho até hoje percorrido nos permite afirmar que 
com os esforços dos profissionais, o apoio dos organismos 
públicos e os recursos da comunidade é possível adminis
trar com o intuito fundamental de produzir mudanças, 
superando com criatividade as dificuldades financeiras e 
as barreiras culturais em prol da emancipação dos doen
tes mentais e dos próprios profissionais" . 

Como se vê, a base de todo o processo de transforma

ção do atendimento em saúde mental no município de Santos foi a PARTICI

PAÇÃO, o CO?vIPROMETIMENTO e o ENGAJAMENTO da comunidade no pro

cesso de mudança. É unânime a opinião (entre profissionais que atuam no pro

jeto, pacientes e familiares de pacientes) que as dificuldades de operacionalização 

do programa, identificadas como dificuldades financeiras e barreiras sócio-
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culturais, só puderam ser superadas a partir de um cuidadoso trabalho de 

conscientização das pessoas sobre a questão da Saúde Mental. 

Uma vez conscientizada sobre os fatores intervenientes 

na qualidade do atendimento em saúde mental e compreendendo o contexto 

em que este serviço é prestado, a comunidade consegue, através de decisões 

coletivas, encontrar soluções para os problemas que vão surgindo ao longo do 

processo. 

Assim, hoje em dia, o Programa de Saúde Mental é fun

damentalmente construido a partir da prestação dos seguinte serviços: 

1 • Hospitalidade Noturna/Internação - Seis leitos 

(três para homens e três para mulheres) são utilizados como instrumento de 

resposta à crise, quando existe necessidade de oferecer auxílio, proteção e/ ou 

tutela, e distanciamento útil entre a família e o paciente, por períodos variá

veis - desde uma noite, até algumas semanas. 

2 • Hospitalidade Diurna/Hospital-Dia - É proposta 

para estimular a participação em atividades grupais (recreativas, de orienta

ção ou psicoterapias) e, simultaneamente, criar condições de proteção e tute

la. Permite uma distância adequada da família, acompanhamento medicamentoso 

e serve como ponto de encontro e novas amizades. Pode durar meio período ou 

período integral. 

3 • Consulta Ambulatorial - Para o intercâmbio de 

informações e opiniões com o paciente e seus familiares, avaliação dos programas 

terapêuticos e controle das terapias farmacológicas, intervençã%rientação nas 

situações de crise, orientação/acompanhamento a outras especialidades. 

4 • Consulta Domiciliar - Pode ser programada ou 

feita por solicitação. Contribui para avaliação/conhecimento das condições de 
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vida e moradia, para atendimento em situação de crise quando possível, con

trole de terapias psicofarmacológicas e orientação da família. 

5 • Atendimento Terapêutico Individual - São en

contros programados e regulares que visam aprofundar o conhecimento dos 

problemas pessoais e da condição de vida, permitindo a identificação de novas 

situações, oferecendo momentos de aprendizagem e reafirmação, e produzindo 

no paciente maior consciência de sua própria condição. 

6 • Atendimento à Família - São encontros progra

mados com membros da família do paciente, que visam verificar e discutir as 

dinâmicas e os conflitos, buscando com isso favorecer maior conhecimento e 

participação, e produzir possíveis mudanças úteis. 

7 • Ações Socioassistenciais - O serviço busca ati

vamente formas de auxílio aos pacientes e familiares, através de acompanha

mento e orientação junto a outras instituições que têm a mesma finalidade -

INSS, COHAB, sociedades de bairro, associações filantrópicas, agências de em

prego. 

8 • Interconsultas - Quando solicitados, os NAPS 

executam serviços de interconsulta para pacientes já internados em outros hos

pitais ou quando há necessidade de aprofundamento do diagnóstico. 

9 • Atendimento Terapêutico Grupal - São encon

tros programados entre várias pessoas que buscam discutir seus problemas co

muns, assumir maior consciência, se organizar, construir e ampliar a rede so

cial. Encontros semelhantes são propostos aos familiares, visando aumentar 

seu conhecimento sobre A doença e a sua capacidade de auto-avaliação. 

10 • Reabilitação Psicossocial - São intervenções 

diretas e indiretas voltadas à ativação ele recursos, aos programas para forma-
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ção profissional e inserção no trabalho, à manutenção de habilidades profissi

onais, através de uma rede de oficinas produtivas e da prestação de serviços 

junto a entidades públicas ou em convênios com a iniciativa privada. 

7.2 - Uma avaliação dos NAPS 

Cada Núcleo de Atenção Psicossocial adquiriu caracte

rísticas singulares: cada equipe possui um estilo próprio de trabalho e uma 

problemática diferencial devido a diversidade socio-cultural das várias regi

ões da cidade. 

Estes equipamentos têm conseguido operar com alta 

resolutividade para os problemas de sua área de abrangência. Hoje, apesar de 

ainda não ter sido concluída a rede de NAPS prevista no Programa, os pacien

tes atendidos na Casa de Saúde Anchieta são, em absoluta maioria, oriundos 

de outros municípios. 

Nos três primeiros anos do projeto, já haviam sido ma

triculadas na rede mais de 1.400 pessoas, sendo que aproximadamente 1.000 

usuários eram acompanhados regularmente. 

São dados absolutamente inquestionáveis a melhoria da 

rotatividade dos leitos, a diminuição do tempo de permanência, a supressão 

da violência e a queda das contenções no leito. 

Embora os resultados obtidos até o momento sejam ex

tremamente positivos, considera-se necessário aumentar o número de NAPS 

na cidade de Santos, até alcançar uma proporção de uma unidade para cada 

60.000 habitantes, a fim de se elevar a qualidade e a abrangência dos serviços. 
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Tudo que foi dito até aqui, deixa claro que o trabalho 

se dá em uma organização institucional muito heterodoxa. 

Embora não descarte nem desqualifiquem nenhum dos 

instrumentos do arsenal terapêutico tradicional (farmácos, psicoterapias), os 

profissionais de saúde mental de Santos estão modificando o modo de utiliza

ção dos mesmos. Eles afirmam ter ciência de que isto tem implicações teóricas 

profundas, particularmente na questão do "setting" terapêutico, ou na ques

tão da relação médico-paciente. 

No entanto, o que pode se observar, empiricamente, é 

que a própria modificação organizacional das atividades terapêuticas já modi

fica a fenomenologia dos quadros clínicos. A grosso modo, pode-se dizer que 

os quadros adquirem matizes, que anteriormente não se expressavam e que 

servem "terapeuticamente" no encaminhamento dos projetos terapêuticos. 

Em tal situação, o terapêutico e a terapeuticidade das 

ações também sofrem modificações, adquirindo novos sentidos, e têm no míni

mo servido para crítica dos próprios procedimentos dos profissionais de saúde 

mental. A avaliação da terapeuticidade das ações fica, então, diretamente re

lacionada à possibilidade de recuperação da cidadania dos usuários dos servi

ços. E, nesta perspectiva, a noção de reabilitação social ainda apresenta algu

ma imprecisão. 

Como afirmam Kinoshita e Lancetti em documento da 

SEHIG (1993): 

"temos a convicção de que esta experiência tem valor 
heurístico a ser aproveitado também no campo das téc
nicas e teorias. Aias para tanto ainda consideramos a ne

cessidade de um acúmulo maior de dados e de um tempo 
para o amadurecimento e a reflexão. Como um serviço 



que presta assistência à população, não temos a preten
são de desenvolver experiências que busquem a "cura" 
das doenças mentais com "restituio ad integrum ", mas a 
tentativa de desenvolver ações que garantam uma assis
tência de bom nível técnico e de eficácia social, comba
tendo a exclusão e a marginalização de importantes par
celas de sociedade que a cada dia crescem e se cronificam 
no interior dos nossos tristes manicômios. É neste campo 
de incerteza e de dúvidas que cresce esta experiência, onde, 
como diz Franco Rotelli, o corpo social se reconhece, existe 
inteiro e é difícil a todos escapar ao fascínio do seu fervi
lhar. É onde nos singularizamos através da participação." 
(p .13) 

7.3 - Os resultados dos projetos 

a) Projeto "lixo limpo" 
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o projeto lixo limpo, foi elaborado por um grupo de 

trabalho constituído por representantes da Prodesan, das Secretarias de Ação 

Comunitária, Higiene e Saúde, Educação e do Grupo Executivo do Meio Am

biente, tendo como objetivo a reciclagem do lixo limpo (papel, plástico, vidro, 

metal) ligado a uma preocupação com a questão ecológica e a intervenção em 

problemas sociais da população. 

É neste último objetivo que se incluem os pacientes do 

Programa de Saúde Mental. Estabeleceu -se que, para a tarefa de seleção de 

lixo reciclável, seriam contratadas pessoas que fizessem parte do segmento mais 

marginalizado da população e que por essa razão não se encaixassem no mer

cado de trabalho competitivo. Foi assinado um convênio entre a Casa de Saú-
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de Anchieta e a Prodesan, iniciado em maio de 1990. Foram incluídas no con

vênio pessoas atendidas pelo CAP - Centro de Atendimento à População, da 

SEAC. O convênio foi colocado nos seguintes termos: 

1°) Os pacientes recebem pelo trabalho um salário mí

nimo por 4 horas diárias. 

2°) A Prodesan não se responsabiliza por qualquer en

cargo social desses indivíduos enquanto trabalhadores. A Casa de Saúde Anchieta 

fez um seguro coletivo para cobertura de possíveis acidentes. 

O trabalho de seleção do lixo é realizado no espaço da 

Usina de Asfalto da Prodesan, no bairro da Alemoa, zona noroeste de Santos. 

Atualmente trabalham treze pacientes colocados pelo 

Núcleo do Trabalho (do Anchieta, NAPS I e NAPS II). 

Dos pacientes, oito trabalham no período da manhã e 

cinco à tarde. O grupo de trabalho da Usina tem um encarregado da própria 

Prodesan, mas tem acompanhamento específico (que inclui grupos no local de 

trabalho, no Anchieta e atendimento individual), feito pelos técnicos do Nú

cleo do Trabalho. 

Para uma melhor avaliação é necessário que se saiba 

alguns dados sobre os pacientes deste projeto: 

- Total de pacientes que passaram pelo pl'oj eto: 16. 

- Total de pacientes hoje: 13. 

- Pacientes que se encontravam internados no início 

do projeto e sem residência: 07. 

- Pacientes em acompanhamento ambulatorial aten

dimento semanal: 06. 



98 

- Paciente em acompanhamento, em sistema de hos

pital-dia (NAPS): 03. 

A maioria destes pacientes, com exceção de três, pos

suem uma história psiquiátrica em torno de 10 anos, com várias internações, 

o que significa um longo período de afastamento do convívio social (família, 

comunidade e trabalho). 

A vida dessas pessoas reduzia -se ao espaço do hospi

tal, carecendo de relações e de situações que pudessem proporcionar transfor

mações internas (subjetivas) e externas (mudanças concretas). Com o projeto 

de trabalho e com o acompanhamento técnico, foi possível resultados impor

tantes na qualidade de vida dos pacientes e na inserção destes na sociedade. A 

rede de relações e o poder de troca aumentaram na medida em que passaram a 

ter uma identidade de trabalhador e que passaram a receber um salário que 

permite concretamente uma estruturação na vida. 

No grupo, vários pacientes (seis) tiveram alta e hoje 

se organizam o suficiente para ter moradia, confrontando-se com a realidade 

de viver fora do hospital. Foi possível, no processo, resgatar ou mudar rela

ções familiares uma vez que passaram a ter um outro poder perante a família, 

como contribuinte e/ou trabalhador. 

Vale notar as mudanças quanto a subjetividade dos pa

cientes: com uma maior estruturação interna, o número de crises diminuiu, os 

pacientes podem vivê-las de uma forma diferenciada e afloraram questões como 

a sexualidade e o relacionar-se com o outro. Com a grupalização surgem valo

res como a solidariedade, o companheirismo e a identificação. Essas mudan

ças são importantes tanto no processo individual e grupal, como no processo 

mais geral de conquista da cidadania do doente mental. 
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b) Projeto "terra" 

Este projeto visou a continuidade e a ampliação do tra

balho que era desenvolvido com cinco pacientes no Horto Municipal, através 

da formação de um novo grupo de produção autônomo. 

o trabalho no Horto Municipal compreendia o apren

dizado da produção e manutenção de canteiros de plantas ornamentais. A Casa 

de Saúde Anchieta concedia temporariamente para cada um dos participantes, 

certa quantia em dinheiro, como forma de bolsa de trabalho. 

Com o início do projeto terra, o grupo passou de cinco 

para doze pacientes, a maioria deles com muitos anos de internação, apresen

tando dificuldades que exigem um tipo de trabalho mais protegido. 

o projeto atualmente consiste no desenvolvimento das 

seguintes etapas: 

- Aprendizagem de técnicas de cultivo; 

- Trabalho autônomo do grupo no cultivo de plantas 

- Comercialização de mudas e plantas e aquisição de 

práticas comerciais; 

.- Prestação de serviços de jardinagem a terceiros. 

Atualmente o trabalho vem sendo desenvolvido em ter

reno cedido pela Companhia de Habitação da Baixada Santista (COHAB), onde 

os pacientes constroem canteiros para o cultivo de plantas ornamentais, que já 

estão sendo vendidas em pontos estratégicos como feiras livres, Serviços de 

Saúde Mental e feiras populares. Estão sendo pesquisados outros pontos de 

vencIas, visando a ampliação do comércio de plantas. 
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A remuneraçao dos pacientes advém da renda desses 

produtos, o que implica numa discussão do grupo sobre a divisão do dinheiro 

entre os participantes e sobre novos investimentos no projeto. 

Além disto, são discutidos o cotidiano, as dificuldades 

de cada um com relação ao trabalho, questões relacionadas à dinâmica 

institucional e o planejamento de cada etapa do projeto. 

Busca-se também como objetivo, o envolvimento da 

comunidade no projeto, através do contato com recursos e com movimentos 

dos bairros, visando a formulação de projetos comuns, como por exemplo, o 

reflorestamento dos diques. 

Tem sido possível observar resultados positivos na ava-

1iação deste projeto, principalmente, no que se refere à transformação da sub

jetividade dos pacientes e à maior sociabilidade e interesse, intervindo nos fa

tores negativos conseqüentes do processo de institucionalização. 

Uma meta ainda a ser atingida é a de que o projeto 

seja uma forma de garantir a subsistência dos pacientes, num processo de coo

peração e inserção participativa na comunidade. 

o projeto terra conta com o apoio do Horto Municipal 

que propicia orientação técnica e fornecimento de mudas, e da Secretaria de 

Obras do Município, que ajudou na terraplanagem do terreno, fornecimento 

de terra adubada e ferramentas. Conta também com o apoio da Secretaria de 

Higiene do Município e ela Associação de Apoio às Frentes ele Trabalho Alter

nativas, que forneceram equipamentos e material de consumo. 
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c) Projeto "mel" 

Este projeto iniciou-se em março de 1991 e constitui

se na comercialização de produtos apiários, em consignação, em feiras livres, 

feiras de artesanato, por encomenda e na frente da Casa de Saúde Anchieta. 

o grupo é composto de três pacientes, dois deles aten

didos também pelo Centro de Convivência e outro pelo NAPS 11. 

o processo pelo qual o grupo participou inclui o co

nhecimento sobre os produtos apiários, a pesquisa sobre as melhores formas 

de vendê-los e a organização da estrutura de comercialização. 

Desde o início o grupo vem refletindo a respeito do re

lacionamento com os compradores, da distribuição dentro do grupo dos lucros 

obtidos e das possíveis divisões das tarefas de trabalho em relação às caracte

rísticas individuais. A cada início de semana, realiza -se uma reunião com o 

objetivo de levantar e distribuir as tarefas. 

Pode-se avaliar que as relações que se estabelecem (prin

cipalmente nas feiras) não são marcadas pela instituição psiquiátrica ou pelo 

estigma de doente mental, mas por sua função: vendedores de um alimento 

importante para a saúde e que muitas pessoas desconhecem. 

Este grupo caminha no sentido de sua independência 

em relação a construção do projeto e sua estruturação, do conhecimento deste 

processo de trabalho desde a fabricação do mel até a administração da 

comercialização e da possibilidade de ser ampliada para que possa favorecer a 

outros usuários dos serviços. 
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d) Outros projetos 

Além dos projetos citados, atualmente vinte pacientes 

trabalham em Bertioga (sub distrito de Santos), na fábrica de blocos para cons

trução, onde durante a semana também pousam. Esta iniciativa conjunta com 

a COHAB de Santos busca fornecer à população dos movimentos de moradia 

um tipo de bloco de alta qualidade e mais barato. Os pacientes, além do salá

rio, recebem por produção. 

Iniciou -se ainda, recentemente, o plantio de espécies 

medicinais. Os pacientes também são remunerados por esta atividade. 

Por constituírem experiências bastante atuais e , por

tanto, em estágio preliminar de implantação não é viável a realização de uma 

avaliação mais aprofundada de seus resultados. 

7.4 - À guisa de conclusão 

No campo político-cultural brasileiro, já se observa, hoje, 

a organização de um movimento social que reúne profissionais de saúde, estu

dantes, pacientes, familiares, artistas e cientistas com o objetivo de transfor

mar a utopia da sociedade sem manicômios em uma realidade vivenciada. A 

superação do modelo hospitalocêntrico de atendimento psiquiátrico torna -se 

premente, na medida em que tal modelo não consegue atender às necessidades 

da população. 

. Neste sentido, a proposta de substituição do modelo 

asilar de assistência psiquiátrica ultrapassa os limites da mobilização de gru

pos sociais por uma causa ética e humanitária, encontrando sua base de sus-
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tentação no cumprimento de algumas etapas da reformulação do atendimento 

psiquiátrico público no país. 

No bojo desta reformulação, o Ministério da Saúde pa~

sou a controlar maIS efetivamente a qualidade do atendimento das clínicas 

privadas, reduziu os leitos manicomiais de 90.000 para 70.000, estimulou a 

criação de 120 unidades intermediárias (hospitais-dia) e descentralizou as de

cisões, aumentando a importância das gerências estaduais e municipais de saúde 

mental. 

A II Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada 

em dezembro de 1992, apontou para a necessidade urgente de modificação na 

política pública do sub -setor e, sem dúvida, influenciou a gestão pública dos 

recursos financeiros e institucionais postos à disposição dos programas locais 

de saúde mental. 

o Programa Santista de Saúde Mental insere-se, exa

tamente, nesta proposta mais ampla de substituição da psiquiatria manicomial. 

Mesmo situando-se como um acontecimento singular e, portanto, não 

generalizável "in toto", apresenta significativa importância na consecução de 

outras experiências no contexto da transformação da assistência em saúde mental 

no Brasil. 

Dentro desta perspectiva, ainda que as etapas e com

ponentes do programa em questão não possam ser minuciosamente transpos

tos para outras realidades por estarem consubstanciados ao processo histórico 

da sociedade santista, seus fundamentos políticos e ideológicos, ao contrário, 

prestam-se à reflexão sobre a transformação no atendimento psiquiátrico em 

um contexto mais amplo, que contempla a busca de alternativas de implemen

tação de políticas de saúde mental em outras culturas. 
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Ao situar a questão da saúde mental no âmbito da dis

cussão das relações sociais de poder e do próprio conceito de cidadania, o Pro

grama de Saúde Mental do município de Santos aponta a necessidade primor

dial de se garantir o debate democrático na sociedade sobre o tipo de relação 

que ela pretende estabelecer com uma parte de seus membros. 

Assim, verifica -se que independentemente dos diversos 

esquemas de organização que as comunidades terapêuticas poderão desenvol

ver como alternativa à psiquiatria asilar é o tipo de relação que irá instaurar

se nessas comunidades que vai garantir uma eficácia institucional. 

A relevância da experiência santista consiste essencial

mente em atribuir a transformação do atendimento em saúde mental à parti

cipação e ao comprometimento da comunidade na consolidação do processo 

de mudança. 

A reestruturação das relações de poder no setor de saúde 

mental, envolvendo uma nova correlação de forças entre os diversos atores do 

processo, acabou por favorecer a melhoria das ações de políticas públicas na 

área em questão. Foi a discussão e o conhecimento dos objetivos e direitos a 

serem conquistados pela população que possibilitou seu apoio ao Programa. 

Além disso, ao tomar consciência dos fatores 

intervenientes na qualidade do atendimento em saúde mental e do contexto 

em que o serviço era prestado, a comunidade passou a encontrar soluções para 

os problemas que surgiam ao longo do processo, valendo-se de decisões coleti-

vaso 

Dessa forma, pode-se concluir que a democratização da 

gestão em saúde mental, embasada na construção da cidadania e no fortaleci

mento dos sistemas locais de prestação elos serviços, está diretamente atrelada 

à melhoria nos processos de formulação e implementação de políticas públicas 
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na área. A legitimidade política e a base de apoio ao Programa só é garantida 

pela participação coletiva no processo decisório em saúde mental. 

Em um momento em que a gestão da coisa pública tem 

sido alvo frequente de contundentes críticas pela sociedade brasileira, a expe

riência santista oferece subsídios para se pensar em novas maneiras de formu

lação e implementação de políticas sociais, contribuindo para a consolidação 

do conhecimento e da prática ela Administração Pública em nosso país. 

Por fim, é importante ressaltar que o Programa de Saúde 

Mental do município de Santos não pretende se fazer "concluído", mas, ao 

contrário, estar a cada momento sujeito à avaliação, transformação, inovação 

e ampliação dos serviços, construindo a cidadania em sistemas participativos 

e descentralizados de atendimento em saúde mental. 
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ANO 

1841 

1852 

1860 
1864 

1865 

1873 

1874 
1875 

1878 

1883 

1884 
1886 

1890 

1891 
1892 

1893 

1894 
1895 
1898 
1903 

1904 

1905 

CIDADE 

Rio de Janeiro 

São Paulo 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
São Paulo 

Olinda-Recife 

Belém 

Belém 

Salvador 
Paraíba 

Niterói 

Recife 

Porto Alegre 
Fortaleza 

Rio de Janeiro 

Maceió 
Belém 

Paraíba 

Manaus 
Sorocaba (SP) 
São Paulo 
Barbacema (MG) 
Curitiba 

Barra do Piraí (RJ) 

Teresina 

Cuiabá 

SEQOI!NCIA HISTORICA DO SURGIMENTO DE LOCAIS PARA 
INTERNAMENTO DE DOENTES MENTAIS NOS VARIOS 

PONTOS DO TERRITORIO NACIONAL 

INSTITUiÇÃO 

Asilo Provisório (em casa situada 
no terreno onde se construía o 
Hospício de Pedro 11)_ 
Hospício Provisório de Alienados 
Hospfcio de Pedro I I 
Casa de Saúde Dr. Eiras 
Hospício de Alienados (Ladeira 
de Tabatinguera) 
Ilospício da Visitação de Santa 
Isabel 
Enfermaria do Hospital de 
Caridade 
Hospício de Alienados 
(Vizinhança do Hospital dos 
Lázaros) 
Asilo de S. João de Deus 
Enfermaria do Hospital da Santa 
Casa de Misericórdia 
Enfermaria do Hospital de São 
João Batista 
Hospício de Alienados 
(Tamarineira) 
Hospício S. Pedro 
Asilo de Alienados de S. Vicente 
de Paula (Porangaba) 
Colônias S. Bento e Conde 
Mesquita (Ilha do Governador) 
Asilo Santa Leopoldina 
Hospício de Alienados (Marco da 
Légua) 
Asilo do Hospital Santa Ana 
(Cruz do Peixe) 
Hospício Eduardo Ribeiro 
Hospício de Alienados 
Hospício do J uqueri 
Hospital Colônia· 
Hospício N. S. da Luz (Campo 
do Aú) 
Colônia de Alienados de Vargem 
Alegre 
Enfermaria da Santa Casa de 
Misericórdia 
Enfermaria do Hospital da 
Misericórdia 

ANO 

1905-1941 

1911 

1918 

1921 

1922 
1923 

1927 
1927 

1929 
1931 
1933 
1936 

1938 

1940 

1942 
1943 

1944 

1940·1950 

1954 

CIDADE 

Teresina 

Cuiabá 
S. Luís 
Cachoeiro do 
Itapemirim (ES) 
Rio de Janeiro 

Natal 

São Paulo 

Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Belo Horizonte 
Rio de Janeiro 

Oliveira (MG) 
Paraíba 

Barbacena (MG) 
Barreiros (PE) 
São Paulo 
São Paulo 

Fortaleza 

Recife 
Rio de Janeiro 

Acaraju 

Florianópolis 
Salvador 
Rio de Janeiro 

Vitória 

Ribeirão Preto (SP) 
Maceió 

Goiânia 
Aracaju 
Vitória 

INSTITUIÇÃO 

Hospital Psiquiátrico Areolino 
Abreu 
Asilo de Alienados 
Hospital Colônia Nina Rodrigues 
Asilo Deus, Cristo e Caridade 
(Espírita) 
Colônia do Engenho de Dentro 
(para mulheres) 
Hospício de Alienados (no Antigo 
Lazareto da Piedade) 
Atendimento Médico no 
Recolhimento das Perdizes 
(Posto Policial) 

Sanatório Botafogo 
Manicômio Judiciário 
Instituto Neuro-Psiquiátrico 
Colônia de J acarepaguá 
(para homens) 
Hospital Colônia 
Hospital Colônia Juliano Moreira 
e Sanatório Clifford Beers 
Manicômio Judiciário 
Hospital Colônia (para homens) 
Manicômio Judiciário 
Hospitais de Psicopatas da Penha 
e de Perdizes 
Casa de Saúde particular 
(Drs. Picanço e Vandik Ponte) 
Sanatório Recife 
Instituto de Psiquiatria da 
Universidade do Brasil 
Hospital Colônia Eronides de 
Carvalho 
Hospital Colônia de Santa Ana 
Sanatório Bahia 
Centro Psiquiátrico Nacional 
(Engenho de Dentro) 
Hospício de Alienados 
(Ilha da Pólvora) 
Hospital Psiquiátrico Santa Teresa 
Hospital Colônia Portugal 
Ramalho 
Hospício de Alienados 
Hospital Colônia Adauto Botelho 
Hospital ColÔnia Adauto Botelho 
(Cariacica) 
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UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE 

MENTAL DE SANTOS 

1. NAPS da Zona Noroeste 
2. NAPS Centro 
3. NAPS do Marapé 
4. NAPS da Orla 
5. NAPS da Vila Belmlro 
6. Unidade de Reabilitação Psicossocial 
7.Centro de Convivência TamTam 
8. Pronto-Socorro Psiquiátrico (no PS Central) 
9. Lar Abrigado 
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