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RESUMO 

 
A Reforma Psiquiátrica demonstrou uma ruptura com as instituições asilares. Mais do que isso, 
propôs um novo modelo terapêutico no âmbito da saúde mental, garantindo diversos direitos 
fundamentais às pessoas em sofrimento mental, através de um tratamento integral. O objetivo 
desse trabalho é desenvolver uma análise acerca da função exercida pelo Hospital Municipal 
São Camilo de Lellis, localizado no município de Mossoró/RN, de modo a elucidar se a 
instituição vem cumprindo com as diretrizes assistenciais previstas na Lei nº 10.216/2001, bem 
como em diversas portarias federais regulamentares. Para isso, foram explanadas as orientações 
da Reforma Brasileira quando à nova política em saúde mental, frisando principalmente a 
garantia por um tratamento integral, através de serviços terapêuticos que assegurem os direitos 
fundamentais às pessoas com transtornos mentais previstos normativamente, em detrimento das 
antigas instituições com características asilares. Comparou-se, portanto, as orientações trazidas 
pelo novo modelo assistencial com as atividades exercidas pelo hospital psiquiátrico de 
Mossoró, através dos dados coletados perante o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e também das respostas referentes ao questionário estruturado submetido à 
administração da instituição. Evidenciou-se, ao final dessa pesquisa, que mesmo adotando 
diversas medidas assistenciais em conformidade com a nova política em saúde mental, o 
Hospital Municipal São Camilo de Lellis continua a dispor de características asilares, 
principalmente quanto à superioridade médica no tratamento, a permanência dos usuários nos 
hospitais, e também a fragilidade da integração da instituição com outros serviços previstos na 
Rede de Atenção Psicossocial.   
 
Palavras-chave: direitos fundamentais; instituições asilares; Reforma Psiquiátrica; saúde 
mental; tratamento integral. 

 
  



  
ABSTRACT 

 
The Psychiatric Reform has shown a break with asylum institutions. More than that, it proposed 
a new therapeutic model in the field of mental health, guaranteeing several fundamental rights 
to people in mental suffering, through a comprehensive treatment. The objective of this study 
is to develop an analysis about the role of the São Camilo de Lellis Municipal Hospital, located 
in the city of Mossoró / RN, in order to elucidate whether the institution complies with the 
guidelines established in Law 10.216 / 2001, and As in several federal regulatory ordinances. 
To this end, the guidelines of the Brazilian Reform were explained when addressing the new 
policy on mental health, stressing mainly the guarantee of a comprehensive treatment, through 
therapeutic services that guarantee the fundamental rights to people with mental disorders 
ordinarily foreseen, to the detriment of the old institutions with Characteristics. Therefore, the 
guidelines presented by the new care model with the activities carried out by the psychiatric 
hospital of Mossoró were compared using the data collected from the National Register of 
Health Establishments (CNES) and also from the answers related to the structured questionnaire 
submitted to the institution. At the end of this research, it was evidenced that even adopting 
various care measures in accordance with the new mental health policy, the Municipal Hospital 
São Camilo de Lellis continues to have asylum characteristics, mainly regarding medical 
superiority in treatment, Users in hospitals, as well as the fragility of the institution's integration 
with other services provided in the Psychosocial Care Network. 
 
Keywords: fundamental rights; asylum institutions; Psychiatric Reform; mental health; 
integral treatment.  
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7  
INTRODUÇÃO  

O interesse pela temática do direito à saúde mental, bem como pela corrente da 

Reforma Psiquiátrica, veio a partir da experiência que vivenciamos junto ao projeto de Extensão 

Oficinando em Rede, coordenado pela Profa. Dra. Karla Rosane do Amaral Demoly, no qual 

busca, através de tecnologias digitais, incentivar o desenvolvimento de crianças e jovens em 

sofrimento mental usuárias da rede CAPS. O contato com questões fundamentais no campo da 

saúde mental provocou uma série de problematizações, dentre as quais uma realidade de 

preconceito, exclusão e mitigação de direitos que permeia todo o ambiente de saúde mental.  

Neste contexto, diversas experiências foram responsáveis por modificar toda essa 

estrutura terapêutica, surgindo um movimento intitulado como Reforma Psiquiátrica, na qual 

propôs uma mudança radical das concepções e estruturas que historicamente o tratamento em 

saúde mental foi baseado. Além disso, questionava a própria estrutura social que os “loucos” 

eram submetidos, ou melhor, a impossibilidade que esse grupo de pessoas vivenciava quanto a 

inserir-se no seio social.  

Mesmo ainda existindo diversos desafios a serem enfrentados, são visíveis os 

grandes avanços que as pessoas com transtornos mentais obtiveram no Brasil e no mundo 

quanto a seus direitos. Inserindo-se na realidade brasileira, no ano de 2001, foi promulgada a 

Lei nº 10.216, sob forte influência do movimento reformista, a qual dispõe sobre a proteção e 

direitos dos sujeitos com transtornos psíquicos, bem como altera as bases e concepções acerca 

da assistência em saúde mental.  

Esta lei propiciou uma reforma aos antigos métodos terapêuticos, de modo a 

privilegiar uma assistência em saúde mental mais comunitária, exercida por serviços extra-

hospitalares, em detrimento dos antigos manicômios. Entretanto, ao voltarmos nosso interesse 

à cidade de Mossoró, identificamos a existência do Hospital Municipal São Camilo de Lellis1, 

hospital psiquiátrico que, durante décadas, cumpriu a função de instituição de internamento e 

segregação de pacientes com transtornos mentais, recebendo usuários de toda a região (II 

Unidade Regional de Saúde), abrangendo cidades como Baraúna, Serra do Mel, Caraúbas, 

Apodi, Assú, Angicos, Gov. Dix-Sept Rosado, dentre outras.  

Passados mais de 15 anos desde a entrada em vigor da 10.216/01, a qual 

preconizava a gradativa redução dos leitos psiquiátricos, propusemo-nos a estudar a referida                                                            1 A Instituição em referência é comumente chamada de Casa de Saúde São Camilo de Lellis, mas optamos por 
adotar Hospital Psiquiátrico São Camilo de Lellis por assim estar denominado no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde. 
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instituição quanto ao tratamento hospitalar que oferta nos dias atuais, a fim de identificar se 

vem desempenhando suas atividades terapêuticas em conformidade com as diretrizes 

normativas, a partir de uma assistência integral, ou se ainda preserva características de 

instituição eminentemente asilar.  

Para cumprir esse propósito, recorreremos, logo no primeiro capítulo deste trabalho, 

a uma breve abordagem histórica das formas através das quais a sociedade lidou com o que 

considerava loucura, demonstrando como se deu o surgimento das instituições de internação, a 

partir do século XVII. Nesse momento, inicia-se a estruturação de um conhecimento 

psiquiátrico e de ambientes terapêuticos próprios, voltados à contenção dos que eram 

diagnosticados com transtornos mentais, dando surgimento aos hospitais. 

Contrapondo as práticas adotados nestas instituições, demonstraremos o 

surgimento das principais experiências que propuseram, de formas diferentes, a ruptura com as 

concepções psiquiátricas tradicionais e com o modelo manicomial, dando surgimento ao 

Movimento pela Reforma Psiquiátrica. Elucidaremos, ainda neste primeiro capítulo, as 

diretrizes que a Reforma Psiquiátrica trouxe para o cuidado em saúde mental, abandonando as 

instituições asilares e privilegiando os serviços extra-hospitalares.  

No segundo capítulo, demonstramos de que forma as orientações da Reforma 

Psiquiátrica foram sendo incorporadas pelo Brasil, influenciando em toda a atenção 

psicossocial. Tentaremos apresentar um pequeno aparato histórico dos movimentos que 

aconteceram no país para efetivarem a nova política assistencial e, a partir disso, 

evidenciaremos a Lei nº 10.216/01, responsável por dispor de mecanismos que asseguram a 

proteção e diversos direitos às pessoas em sofrimento mental, principalmente quanto à garantia 

por um tratamento integral, através de uma Rede de Atenção Psicossocial que promova a 

liberdade, autonomia e instrumentos necessários à sua reintegração social, em detrimento das 

antigas instituições asilares.   

Por fim, no terceiro capítulo, realizamos um confronto entre as diretrizes 

assistenciais presentes na Lei nº 10.216/01, como também em diversas portarias federais 

regulamentares, com os serviços que vem sendo prestados pela Casa de Saúde São Camilo de 

Lélis. Para dar conta de tal finalidade, primeiramente levantamos dados oficiais da instituição, 

obtidos por meio de consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e 

fornecidos pela administração do São Camilo, a partir de respostas apresentadas ao questionário 

estruturado que encaminhados. Com isso, pudemos identificar os elementos mais relevantes na 
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conformação das equipes assistenciais e das práticas terapêuticas da instituição e obter o 

parâmetro empírico a ser confrontado com o parâmetro teórico sintetizado no segundo capítulo. 

Foi possível deduzir que, tendo como referência as informações levantadas, o 

Hospital Municipal São Camilo de Lellis tem ainda desempenhado suas atividades com 

características asilares, não incorporando os preceitos concernente à atenção integral em saúde 

para pessoas em sofrimento psíquico. 

A metodologia do presente trabalho foi respaldada em pesquisa bibliográfica, 

baseando-se nas principais obras teóricas relacionadas ao tema em epígrafe, como também 

legislações e outros escritos escolhidos, de modo a permitir uma análise histórica e estrutural 

no âmbito da saúde mental. 

Bem como foi aplicado um questionário com o diretor do Hospital Psiquiátrico de 

Mossoró/RN, com a finalidade de fornecer dados e experiências vivenciadas na instituição, de 

modo a comparar com as diretrizes assistenciais previstas para hospitais psiquiátricos, quanto 

a características asilares. 
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1. BREVE HISTÓRICO DA REAÇÃO DA SOCIEDADE À DOENÇA MENTAL: DA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO À REFORMA PSIQUIÁTRICA E O NOVO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA INTEGRAL  
Primeiramente, é importante frisar que não é objetivo deste capítulo exaurir todo o 

percurso da noção de loucura na história, nem a constituição do paradigma da Reforma 

Psiquiátrica. Tentaremos, por meio de um breve relato cronológico de acontecimentos, 

demonstrar algumas formas através das quais as sociedades ocidentais reagiram ao que era 

definido como loucura e de que forma despontaram movimentos contrapostos ao modelo 

terapêutico e psiquiátrico que se consolidou no século XVII, até a conformação do movimento 

pela Reforma Psiquiátrica, que hoje é um dos mais importantes na busca pelos direitos e 

garantias dos indivíduos em sofrimento mental. 

Essa sequência cronológica é importante para entender as principais diretrizes 

daquele movimento e a forma pela qual elas foram sendo construídas, com base nas 

experiências teóricas e lutas no âmbito da saúde mental. Esses preceitos, porém, nunca foram 

estáticos e modificaram-se conforme o tempo e o espaço em que são inseridos, o que demonstra 

que, mesmo atualmente, o paradigma reformador está em constante adaptação.  

 

 1.1 Da divindade à repressão: a loucura enquanto problema social 

 
Partiremos da premissa de que a concepção do ser “louco”2, modificou-se 

radicalmente em vários momentos da história. Além disso, o modo como a sociedade e a 

psiquiatria lidaram com esses indivíduos mostra o quanto que a Reforma Psiquiátrica está em 

constante movimento e aperfeiçoamento.  

Seria praticamente impossível determinar o período histórico que marcou o início 

da loucura, na medida em que esta sempre caminhou junto à sociedade, a partir do convívio 

entre os sujeitos. Isto posto, o louco vai desempenhando diversos papéis sociais, que mudam 

de acordo com o tempo e o espaço, e somente a partir de uma padronização foi possível 

determiná-los como diferentes das outras pessoas.                                                             
2 A definição de loucura mostra-se incerta quanto as diversas interpretações que socialmente foram sendo 
construídas. Nem mesmo Foucault, em sua obra “História da Loucura”, propôs essa elucidação, preferindo analisar 
a forma como a sociedade encara e vivencia a loucura. Assim, não cabe a este trabalho definir o que venha a ser 
“louco”, optando-se por demonstrar como a sociedade compreendeu esses indivíduos, a partir do contexto 
histórico, econômico e social. 
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Conforme aduz Paiva (2003), o “louco”, enquanto sujeito que foge da normalidade 

socialmente padronizada, adquiriu diversos status dentro da sociedade, seja como instrumento 

de manifestação de deuses, representação de pobreza de espírito ou mesmo relacionava-se à 

bruxaria. Somente com a Idade Média que o louco passou a ser visto como sujeito necessitado 

de caridade e assistência religiosa, tendo a Igreja forte influência nessa construção.  

Assim, neste período, criaram-se instituições de caridade eminentemente religiosas, 

conhecidas por “hospitais”, que seriam responsáveis por acolher todos esses segregados sociais, 

incluindo-se doentes, pobres e mendigos, de modo a oferecer-lhe moradia, alimentação, como 

também cuidados médicos. Ainda de acordo com a autora, esta realidade só veio a ser alterada 

ao final do século XV, quando novas divisões sociais de trabalho foram sendo construídas, 

desenvolvendo nas pessoas o ideal do trabalho como requisito de sobrevivência.  

Nesse contexto, têm-se os primeiros resquícios da nova ordem de produção 

capitalista, na qual condiciona-se a outorga de cidadania à força de trabalho que os indivíduos 

poderiam oferecer e à sua adequação ao modelo comportamental necessário à manutenção da 

dinâmica do regime. Com isso, todos aqueles que apresentassem alguma limitação para o 

trabalho, ou mesmo não se adequassem ao novo modelo de produção, acabavam sendo 

excluídos da sociedade, por fugirem da normalidade que era idealizada.  

Na medida em que o aumento de pobres e miseráveis tornou-se um problema social 

vivenciado nas cidades, os países europeus passaram a criar justamente instituições que 

serviriam para abrigar e recolher todos aqueles que não queriam ou podiam trabalhar. Essa 

medida não foi um método terapêutico para enfermos ou loucos, mas sim de exclusão para 

todos os pobres em geral. (HEIDRICH, 2007). 

Nessa conjuntura, os hospitais passaram a desempenhar não somente o caráter 

altruísta do qual arrogavam-se, mas também se tornaram meios para marginalizar em demasia 

os sujeitos que eram considerados inúteis para a sociedade. Isso veio a acontecer quando, no 

ano de 1656, o Rei da França consolidou o Hospital Geral de Paris, que teve como principal 

atribuição exercer tanto o controle social quanto o político. Esta instituição, que ficou conhecida 

por “O Grande Enclausuramento”, foi responsável por explicitamente excluir do convívio 

social grupos historicamente marginalizados, constituindo-se num ambiente ao qual aqueles 

sujeitos tinham suas existências direcionadas e contidas (AMARANTE, 2007).   

As internações passaram a acontecer principalmente como forma de higienização 

da sociedade, ou seja, utilizavam-se das instituições para promover-se a retirada dos que não 

apresentavam alguma função social de destaque ou de utilidade ao sistema, encarados como 
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inaptos ao convívio com os demais. É possível afirmar, portanto, que o padrão mais fortemente 

considerado era a pobreza do sujeito, que vulnerabilizava-o quando seu comportamento era 

considerado socialmente inadequado, podendo a internação acontecer por vontade própria dos 

sujeitos ou mesmo quando autorizadas pelas autoridades destas instituições.  

Assim, os responsáveis nomeados à administração dos hospitais gerais 

representavam forte influência dentro da sociedade, visto que adquiriam a função 

administrativa de dirigir a instituição, como também o poder de internar discricionariamente, 

sem qualquer tipo de resistência.   

 
Trata-se de recolher, alojar, alimentar aqueles que se apresentam de espontânea 
vontade, ou aqueles que para lá são encaminhados pela autoridade real ou judiciária. 
É preciso também zelar pela subsistência, pela boa conduta e pela ordem geral 
daqueles que não puderam encontrar seu lugar ali, mas que poderiam ou mereciam ali 
estar. Essa tarefa é confiada a diretores nomeados por toda a vida, e que exercem seus 
poderes não apenas nos prédios do Hospital como também em toda a cidade de Paris 
sobre todos aqueles que dependem de sua jurisdição (FOUCAULT, 1978, p. 56). 

 
Isto posto, começaram a surgir as primeiras experiências médicas dentro das 

instituições, influenciadas principalmente pelo paradigma científico iluminista, aclamado pelo 

processo revolucionário francês. A partir disto, a medicina começou a inserir-se na abordagem 

à saúde mental e assumir uma postura terapêutica dos sujeitos em sofrimento mental. A loucura, 

portanto, passou a ser concebida como um campo a ser explorado pela especialidade médica e 

somente por esta deveria ser tratada.  

Este novo modelo hospitalar, chamado de medicalização do hospital, possibilitou o 

protagonismo da medicina nessa instituição, não somente no tratamento dos casos mais graves 

de enfermidades, mas também na própria administração do hospital. Nesse momento, tem-se 

como principal característica a disciplina dos corpos3, de modo a assegurar que houvesse um 

controle interno das doenças. Destarte, torna-se ao mesmo tempo um lugar de análise, exame e 

tratamento dos doentes.  

Paiva (2005) fala que os doentes mentais passaram a ter direito a uma assistência 

médica, pelo menos no plano normativo, a partir da Lei Francesa de 1838, dando surgimento                                                            
3 “O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior 
“adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para 
reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. Em vez de dobrar uniformemente e por massa 
tudo o que lhe está submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos de decomposição até às 
singularidades necessárias e suficientes. “Adestra” as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para 
uma multiplicidade de elementos individuais — pequenas células separadas, autonomias orgânicas, identidades e 
continuidades genéticas, segmentos combinatórios. A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de 
um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. (...) O 
sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção 
normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame”. (FOUCAULT, 2013, p. 164) 
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ao que se chama atualmente de hospital psiquiátrico. Utilizou-se, diante desse novo paradigma, 

de novos métodos terapêuticos, que serviriam justamente para a cura dos sujeitos em sofrimento 

mental, mesmo que muitos deles agredissem a integridade física e psicológica, como choques, 

aprisionamentos, banhos frios, etc.  

Dentre as experiências pioneiras que aplicaram a medicalização dos hospitais, 

ganhou destaque o médico Philippe Pinel, o qual, em 1793, foi designado a administrar o 

Hospital de Bicêtre, pertencente ao Hospital Geral. Mesmo adotando ainda o enclausuramento 

como medida necessária à cura da loucura, Pinel foi responsável por abandonar algumas 

práticas torturantes. Foi nesse momento que os “loucos” passaram a ser individualizados, sendo 

considerado necessário um tratamento médico específico a cada paciente, acreditando-se que a 

alienação mental (a expressão doença mental ainda não era utilizada) era causada pelo meio 

social, e somente a partir do isolamento deste indivíduo alienado poderia ser superada a 

enfermidade (AMARANTE, 2007).  

Para Pinel, essa alienação estava associada à desordem no campo das paixões, e 

representava um risco à sociedade, sendo perigosa ao convívio social. O isolamento, próprio 

desse “tratamento moral”, permitiria não somente um diagnóstico mais completo, como 

também a estabilidade das emoções, por meio da ordem e disciplina, reeducando a mente, de 

modo a desviar os delírios e promover o retorno da consciência, comparando-se inclusive à 

instituição escolar. 

A influência de Philippe Pinel ultrapassou as barreiras da instituição hospitalar, pois 

foi ele um dos responsáveis pela elaboração da noção de cidadania como status associado à 

cidade, local de convivência entre membros de uma mesma comunidade. Vislumbra-se, 

portanto, que, ao mesmo tempo em que Pinel condiciona o tratamento da alienação mental ao 

enclausuramento hospitalar, constituiu-se esse conceito de cidadania como a interação entre os 

membros da comunidade. Isso vai ser importante para entender que, enquanto inserido no 

hospital de saúde mental, os indivíduos momentaneamente não têm razão/discernimento, 

podendo representar “perigo social”, afastando sua condição de cidadão.  

Diante da grande aceitação em todo o mundo, o método praticado por Pinel passou 

a enfrentar a superlotação dos asilos, o que dificultou o tratamento dos enfermos. Com isso, os 

procedimentos utilizados passaram a ser mais escassos e os serviços menos eficientes, 

provocando uma grande crise a este modelo, o que possibilitou uma nova forma de tratamento, 

por meio das colônias de alienados (PAIVA, 2005) 
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Elas ganharam destaque quando se passou a acreditar que o trabalho seria um 

método terapêutico eficiente na cura das pessoas alienadas, ou seja, que não estavam dentro do 

padrão racional. Esse entendimento corroborou a criação de aldeias, com grandes extensões de 

terra, no qual utilizava-se do trabalho dos sujeitos “alienados” para a sua própria cura. Porém, 

verificou-se que estavam cumprindo a mesma função dos antigos hospitais de alienados, qual 

seja, a de excluir socialmente os sujeitos em sofrimento mental, além de continuar com práticas 

que violavam a dignidade dos indivíduos internados.  

Segundo Amarante (2001), essa realidade, marcada por graves violações aos 

direitos dos sujeitos, bem como modelos terapêuticos que privilegiavam instituições fechadas 

e excludentes, juntamente com as mudanças globais provocadas pelos processos de 1ª e 2ª 

Guerras Mundiais, possibilitaram diversos acontecimentos que marcaram a história da loucura, 

da psiquiatria e da própria instituição hospitalar.  

Foram sendo construídas diversas experiências que criticaram o modo pelo qual o 

sujeito em sofrimento mental era tratado, tendo sido precursoras do movimento que hoje é 

chamado de Reforma Psiquiátrica. Dentre outras, algumas destas experiências merecem maior 

destaque, como a “Comunidade Terapêutica e Psiquiatria Institucional”, a “Psiquiatria de Setor 

e a Preventiva”, bem como a “Antipsiquiatria” e a “Psiquiatria Democrática”. 

 

1.2 O movimento ganhando forma: experiências da Reforma Psiquiátrica  
Incialmente, é importante destacar que todas as experiências, mesmo aquelas 

marcadas por violações ou prisões, tiveram relevância na construção das diretrizes que hoje 

norteiam a Reforma Psiquiátrica, além de que muitos resquícios destes antigos modelos 

terapêuticos ainda permanecem presentes nos serviços prestados no campo da saúde mental, 

bem como na mentalidade social.  

Nas palavras de Heidrich (2007), com exceção da antipsiquiatria e da Psiquiatria 

Democrática Italiana, todas as demais experiências foram importantes para encontrar novos 

espaços que serviriam para o cuidado em saúde mental, sendo o hospital psiquiátrico o único 

objeto de crítica. A inovação trazida por essas últimas experiências foi justamente superar não 

somente a instituição hospitalar, mas também analisar a própria concepção de doença mental e 

do saber psiquiátrico.  

Adentrando no primeiro modelo (ou grupo), surgido no período pós-guerras, 

encontramos como subgrupos a Psicoterapia Institucional e as Comunidades Terapêuticas, 

tendo como seus precursores François Tosquelles, na França, e T.H. Main, na Inglaterra, 
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respectivamente. Buscou-se uma reformulação funcional dos manicômios, por meio da qual 

esses passariam a exercer essencialmente uma função terapêutica no tratamento dos sujeitos em 

sofrimento mental, e não de contenção apenas. (PAIVA, 2003) 

Tinha-se como principal característica a utilização dos próprios pacientes no 

tratamento terapêutico, de modo a transformá-los também em protagonistas na condução da 

instituição, juntamente com toda a sociedade. As comunidades terapêuticas propunham uma 

restruturação do espaço hospitalar, de modo a democratizá-lo por meio do envolvimento dos 

sujeitos pacientes com suas experiências, bem como com a dos demais, privilegiando a 

liberdade e a participação comunitária nas decisões administrativas da instituição e extinguindo 

as relações de autoritarismo dos profissionais com os usuários.  

Quanto à Psicoterapia Institucional, bastante parecida com as Comunidades, 

também tinha como principal diretriz que todos os envolvidos no tratamento em saúde mental 

seriam importantes, cada qual desempenhando uma função, mas caracterizava-se pelo 

enfrentamento entre as funções institucionais. Enquanto nas Comunidades propunha-se a 

horizontalidade das relações terapêuticas, a Psicoterapia Institucional defendeu que os papéis 

fossem confrontados e exercidos por todos, conforme preleciona Amarante (2007, pág. 44): 

 
(...) na Comunidade Terapêutica, esta experiência de coletivo terapêutico tinha como 
princípio a premissa de que, no hospital, todos teriam uma função terapêutica e 
deveriam fazer parte de uma mesma comunidade e, enfim, deveriam questionar e lutar 
contra a violência institucional e a verticalidade nas relações intra-institucionais. Mas, 
diferentemente da similar inglesa, a Psicoterapia Institucional caminhou no sentido de 
propor a ‘transversalidade’, que entendo como o encontro e ao mesmo tempo o 
confronto dos papéis profissionais e institucionais, com o intuito de problematizar as 
hierarquias e hegemonias.  

 

Mesmo apresentando características bastante comuns, estas experiências do 

primeiro grupo tinham pretensões diferentes. As Comunidades pretendiam que não existisse 

hierarquias entre as funções exercidas, dentro da instituição, pelos usuários e profissionais. Na 

Psicoterapia busca-se uma maior transgressão dos papeis, de modo a emancipação dos sujeitos.    

O segundo modelo, também marcado principalmente por duas subdivisões 

(Psiquiatria de Setor e Psiquiatria Preventiva), fundamenta a necessidade da utilização mínima 

dos hospitais psiquiátricos, dando mais ênfase aos serviços assistenciais, como os Centros de 

Saúde Mental (CSM). Assim, para essa concepção, o maior problema no tratamento terapêutico 

não residiria nos serviços prestados, e sim na própria instituição em que são exercidos, 

fundamentando-se, pela primeira vez, uma proposta pela desinstitucionalização.  
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A Psiquiatria de Setor foi desenvolvida inicialmente na França, tendo como 

principal pensador Lucien Bonnafé, a partir de 1945. Já a Psiquiatria Preventiva, também 

conhecida por Saúde Mental Comunitária, foi concebida e incrementada nos Estados Unidos, 

na década de 1960, tendo como fundador Gerald Caplan. (HEIDRICH, 2007). 

A primeira experiência desse grupo, predominantemente setorial, refere-se a um 

tratamento que ultrapassa as barreiras hospitalares, que auxiliam os indivíduos na reinserção 

social, caracterizando-se por um tratamento dividido por regiões (setores), conforme o qual os 

pacientes seriam organizados de acordo com suas respectivas regiões, a serem atendidos por 

uma rede de equipes e instituições no próprio seio social, conhecidas por Centros de Saúde 

Mental. Assim, cada usuário seria tratado de acordo com sua região, possibilitando a própria 

troca social entre os internados, como também com os profissionais (PAIVA, 2005). 

A Psiquiatria de Setor também teve como grande diferencial, e que influenciou 

fortemente o Movimento de Reforma, a potencialização do tratamento por meio de uma equipe 

multiprofissional, dando espaço também a diversos profissionais como psicólogos e assistentes 

sociais, abandonando o caráter exclusivo que os psiquiatras exerciam no cuidado em saúde 

mental.  

Segundo Amarante (2007), a Psiquiatria Preventiva, por sua vez, mostrou-se 

relevante quanto ao surgimento alguns conceitos e metas utilizados até hoje, como crise 

(evolutivas ou acidentais); desvio (o que está fora do padrão socialmente estabelecido); e 

desinstitucionalização (redução do tratamento hospitalar). Nessa experiência, buscou-se uma 

assistência primária, que deveria acontecer nos primeiros sinais de doença mental, sempre na 

tentativa de intervir precocemente, para diagnosticar e tratar os sujeitos, na pretensão de sua 

ressocialização, de modo a diminuir gradativamente a hospitalização. 

Destarte, esse segundo grupo de experiências privilegiou justamente um dos 

principais preceitos da Reforma Psiquiátrica, qual seja, a utilização de serviços extra 

hospitalares, através de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, mesmo ainda 

prevalecendo e permanecendo as instituições asilares.  

O terceiro grupo relevante que modificou as formas de atendimento e tratamento 

em saúde mental ficou conhecido como Antipsiquiatria. Surgida na Inglaterra, no final da 

década de 50, tendo como principais executores desta experiência os psiquiatras Ronald Laing 

e David Cooper, orientava que os sujeitos considerados loucos eram oprimidos não somente 

nas instituições asilares, mas também pela família e a sociedade, sendo a partir destas vivências 
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sociais que se produziria a loucura. A terapia, portanto, seria justamente viver a experiência 

individual, para consequentemente haver uma “organização interior” (AMARANTE, 2007).  

Essa experiência foi marcada também por uma profunda crítica às verdades 

absolutas enraizadas no saber médico-psiquiátrico, de modo a não mais legitimar as formas de 

opressão e exclusão que existiam nas instituições. A análise, portanto, não se resumia somente 

ao papel exercido pelos hospitais psiquiátricos, mas também à forma como as relações 

terapêuticas eram estabelecidas entre o psiquiatra e o paciente.  

Na medida em que a Antipsiquiatria modificou alguns entendimentos acerca da 

doença mental, a exemplo da problematização de suas causas, foram sendo modificados os 

métodos terapêuticos para o tratamento. Adotando-se práticas que favoreciam muito mais a 

liberdade dos indivíduos, tinha-se a intervenção do terapeuta para auxiliar a enfrentar todos os 

conflitos, possibilitando assim a cura.  

A última experiência, conhecida como Psiquiatria Democrática, pode ser 

considerada como a mais influente na construção ideológica do que conhecemos atualmente 

como o Movimento pela Reforma Psiquiátrica. Idealizada por Franco Basaglia na década de 

70, na Itália, criticava a forma pela qual os sujeitos em sofrimento mental eram tratados, através 

de instituições e métodos que não favoreciam a liberdade e autonomia. Buscava-se uma ruptura 

com todas as outras experiências, em especial as tradicionais, de modo a questionar todo o 

modelo assistencial proposto anteriormente, ampliando para todas as instituições, comunidades 

e pensamentos o objeto da reforma.  

Segundo Paiva (2005), a Psiquiatria Democrática buscou a eliminação total dos 

manicômios no tratamento em saúde mental, ganhando tamanha força na Itália que, em 1978, 

foi aprovada uma Lei na qual modificava-se o tratamento em saúde mental, através da 

substituição dos serviços institucionais, eminentemente manicomiais, por serviços 

comunitários.  

A crítica que Basaglia fazia às instituições manicomiais fundamentava-se numa 

longa história marcada por processos de exclusão, limitação e supressão de direitos dos sujeitos 

no campo da saúde mental. Precisaria, pelo menos inicialmente, haver uma ruptura com essa 

estrutura para uma consequente reforma na rede assistencial.  

Mas a experiência vivenciada inicialmente na Itália não se propunha somente a 

alterar as instituições asilares ou os serviços hospitalares, objetivos de outras experiências em 

saúde mental, visto que idealizava uma ruptura muito mais complexa e ampla, consistindo em 
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um conjunto de saberes e práticas, científicas, sociais, legislativas e jurídicas, que 
fundamentam a existência de um lugar de isolamento e segregação e patologização da 
experiência humana. (AMARANTE, 2007, PÁGINA 56)  

 
Nas palavras de Heidrich (2007), o que diferenciou Basaglia dos outros pensadores 

italianos foi sua crítica não somente aos hospitais psiquiátricos, mas a toda estrutura presente 

na sociedade capitalista, que condicionava e refletia o caráter excludente e opressor daquelas 

instituições. A loucura, portanto, teria um novo lugar social, a partir de diferentes métodos 

terapêuticos para cuidar da loucura, bem como transformar os estigmas fruto do capitalismo.  

Assim, o modelo inovador proposto inicialmente na Itália promovia um movimento 

reformador muito mais complexo do que as tentativas anteriores, pois, além de uma crítica às 

próprias instituições ou mesmo aos métodos terapêuticos utilizados, postava-se também contra 

uma estrutura social opressora, sustentada através de ideais culturais e filosóficos que 

construíam a exclusão social desses sujeitos em sofrimento.  

A Psiquiatria Democrática, portanto, passou a substituir os manicômios por novos 

serviços terapêuticos e, sob influência da experiência da Psiquiatria de Setor, construíram-se os 

primeiros Centros de Saúde Mental (CSM) na Itália, os quais seriam responsáveis pela 

integralidade4 no tratamento dos transtornos mentais, de modo a favorecer a inclusão social dos 

indivíduos atendidos e, por consequência, afastar-lhes o estereótipo de perigo e incapacidade 

trazidos pela “loucura”.  

Não se buscava somente, pela Reforma Psiquiátrica Italiana, que as estruturas 

físicas terapêuticas fossem sendo alteradas com o tempo, mas sim todo um processo social 

abrangente, de modo a continuamente ir modificando aspectos morais, ideológicos e políticos 

da sociedade.  

Porém, é necessário esclarecer que a Reforma, enquanto movimento social 

complexo, envolvendo não somente as pessoas em sofrimento mental, mas também suas 

famílias e toda a sociedade. (MACIEL, 2012). Além disso, não foi absorvida de forma inicial e 

muito menos com a mesma intensidade em todos os países, na medida em que as diferenças 

culturais, sociais e econômicas são fundamentais para determinar o modo como a questão da 

doença mental será pautada na sociedade. Assim, cada país que recebeu influência do                                                            4 Esta integralidade do tratamento acontece, na perspectiva da Psiquiatria Democrática, através de “centros que, 
atuando no território e reconstruindo as formas como as sociedades lidam com as pessoas com sofrimento mental, 
passariam a restabelecer o lugar social da loucura que, tradicionalmente, desde Pinel, estava relacionada ao erro, 
à periculosidade, à insensatez, à incapacidade. (...) Outras estratégias diziam respeito às possibilidades reais de 
inclusão social, seja através da criação de cooperativas de trabalho ou da construção de residências para que os ex-
internos do hospital passassem a habitar a própria cidade, seja através da invenção de inúmeras formas de 
participação e produção social (grupos musicais e de teatro, produtora de vídeos, oficinas de trabalho, dentre muitas 
outras). (AMARANTE, 2001, p. 57-58) 
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paradigma da Reforma moldou-se ao núcleo central que o movimento trouxe, ou seja, uma 

ruptura com instituições e pré-conceitos sociais que favoreciam a exclusão, a limitação e o 

impedimento de recuperação das pessoas em sofrimento mental. 

Na visão de Amarante (1999), a Reforma tem como princípios fundamentais o 

rompimento com verdades absolutas construídas pela ciência psiquiátrica; desconstrução dos 

estigmas derivados das instituições e do saber médico sobre a loucura e a garantia de um lugar 

social de convivência com os sujeitos em sofrimento mental. (Apud PAIVA, 2005).  

Talvez uma das principais características da Reforma tenha sido a crítica constante 

ao modo pelo qual as instituições asilares atuavam, através do processo de desospitalização. No 

primeiro momento, a luta se deu pela mudança interna dos manicômios; após, o foco foi 

confrontar as próprias instituições; e depois uma ruptura com a abordagem médico-psiquiátrica 

no ambiente de saúde mental.  

Isso só pode começar a ser vislumbrado quando a doença passou a não ser mais o 

objeto do tratamento, mas sim o próprio indivíduo, com suas peculiaridades e experiências 

pessoais. Abandonando o modelo psiquiátrico, a doença seria colocada “entre parênteses”, 

dando surgimento aos indivíduos, que, até então, eram esquecidos ou reduzidos ao diagnóstico 

de uma doença abstrata. Não se trata de negar a patologia, mas sim de tornar protagonistas no 

tratamento os sujeitos em sofrimento mental, diante de suas experiências sociais.  

Muda-se, portanto, toda a estrutura à qual deveria ser submetido o paciente, 

integrando novos atores sociais, dentro de serviços terapêuticos que não mais buscariam a 

exclusão, disciplina ou controle, e sim que pudessem servir como meios de inclusão e cuidado, 

possibilitando, assim, as trocas sociais entre os sujeitos. O modelo abandona o estereótipo de 

periculosidade, de incapacidade, dando lugar à busca por uma mentalidade que situe esses 

indivíduos como cidadãos com direitos e obrigações.  

Mas a Reforma Psiquiátrica, conforme já foi aludido, não se limitou somente a uma 

ruptura com as instituições hospitalares ou com seus métodos terapêuticos, através da criação 

de novos serviços terapêuticos isolados ou à negação do próprio hospital. Busca-se ir além, 

através de uma ruptura com as relações de poder que permeavam no ambiente de saúde mental, 

que adentram na relação médico-paciente, família-usuário, sociedade-cidadão, sendo esse 

processo conhecido por desinstitucionalização (HEIDRICH, 2005).  

Destarte, a crítica deixa de ser somente para as instituições e passa a se dirigir 

também à forma pela qual a sociedade se constitui, através das relações entre os sujeitos, 

caracterizadas por mecanismos de poder que se institucionalizam. Isto posto, o movimento 
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busca justamente transformar essas relações, de modo a possibilitar que as pessoas em 

sofrimento mental também possam ter espaço dentro da sociedade, não mais como oprimidas, 

e sim como cidadãs de direitos e deveres.  

Este movimento foi tão importante no cenário mundial que ultrapassou os limites 

geográficos dos seus precursores e suas respectivas experiências, atraindo diversos outros 

seguidores em todo o mundo. Incorporando novos conceitos e diretrizes, diversos países 

passaram a adotar, através de pequenos grupos locais, os ideais propostos no novo modelo de 

assistência em saúde mental, dentro de suas peculiaridades culturais, econômicas e sociais. 
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2. UM NOVO MOVIMENTO: A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 
Conforme exposto, é impossível esperar uniformidade à experiência reformista em 

todo o mundo, na medida em que cada país, a partir de suas singulares realidades, absorvem 

para si as diretrizes do Movimento. O Brasil, com sua diversidade cultural, econômica e social, 

não se mostrou diferente quanto ao impacto sofrido pela Reforma Psiquiátrica.  

Com forte influência Basagliana, a rede assistencial do Brasil buscou diversos 

serviços que substituiriam as instituições asilares gradativamente, mas que necessitariam de 

todo o apoio estatal, como também da sociedade. A dignidade da pessoa humana, amplamente 

amparada pela Constituição Federal de 1988, e, antes dela, também por documentos 

internacionais dos quais o país era signatário5, foi um preceito normativo fundamental para que 

a proposta de novos métodos terapêuticos que privilegiassem a liberdade dos sujeitos em 

sofrimento mental, e consequentemente sua reintegração social, tivesse amparo no 

ordenamento jurídico.  

Mesmo caminhando lentamente em comparação a diversos outros países6, a rede de 

assistência em saúde mental no Brasil evoluiu bastante, de modo a oferecer, pelo menos no 

plano normativo, diversos métodos que se enquadram nas diretrizes da Reforma Psiquiátrica, 

assegurando direitos básicos que as pessoas em sofrimento psíquico por muito tempo não 

tiveram.  

 

2.1. A história do Movimento em terras brasileiras 

 
É difícil precisar o momento exato que a Reforma Psiquiátrica passou a influenciar 

o Brasil, porém é sabido que passou a ganhar destaque principalmente no final da década de 

1970, numa tentativa de mudar radicalmente as práticas adotadas no país, caracterizadas por 

exclusão e flagrantes atentados aos direitos individuais no ambiente de saúde mental. Vale 

salientar que essa época foi marcada essencialmente pela ditadura militar, período histórico de 

forte repressão e controle social.   

Neste contexto, pequenos grupos passaram a se articular, sob a influência de 

Basaglia e demais reformistas, de modo a transformar a assistência em saúde mental no país.                                                            5 Como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que se tornou referência para o direito 
internacional dos direitos humanos, que começava a ganhar espaço geopolítico naquele momento histórico. 
6 Países pioneiros na implementação de medidas reformistas: França, em 1945 e 1952, através da Psicoterapia de 
Setor e Psicoterapia Institucional, respectivamente; Inglaterra, em 1946 e final da década de 1950, por meio das 
Comunidades Terapêuticas e da Antipsiquiatria, respectivamente; Estados Unidos, a partir de 1960, com a 
Psiquiatria Preventiva. Itália, em 1973, por meio da Psiquiatria Democrática.  
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Ressalte-se que foram diversos movimentos de grupos historicamente marginalizados, que, 

juntos, pressionaram a comunidade, como também o governo, em buscar assegurar melhores 

condições às pessoas em sofrimento mental.  

Alguns acontecimentos marcaram a Reforma no país, tendo Vasconcelos (1999) 

dividido em quatro períodos. O primeiro (1978 a 1982) caracteriza-se, dentre outros, pelo 

surgimento do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), o qual, juntamente 

com a comunidade, criticava os métodos terapêuticos asilares, bem como a função mercantil 

que a loucura assumira na sociedade. Foi também neste período a primeira tentativa por uma 

reforma sanitária7, através do Plano PREV-SAÚDE, através do qual buscava-se um sistema 

integralizado e regionalizado de saúde.  

   O segundo período, datado entre 1980 a 1987, fortaleceu o movimento sanitário, 

bem como foi fundamental para intensificar a discussão acerca de serviços comunitários no 

campo da saúde mental, através de equipes multiprofissionais. Houve também uma atenção 

especial aos hospitais psiquiátricos, objetivando que não fossem construídos novos leitos, de 

modo que outros serviços terapêuticos fossem utilizados.  

Marcado principalmente pela promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988) e a aprovação da Lei Orgânica de Saúde (1990), no terceiro período 

referente ao processo de desenvolvimento dos elementos da Reforma Psiquiátrica no Brasil, foi 

lançado o Projeto de Lei 3657/1989 (apresentado pelo Deputado Paulo Gabriel Godinho 

Delgado), que propunha a extinção dos manicômios e a consequente utilização dos demais 

serviços de saúde no campo da saúde mental. Compreendido entre 1987 a 1992, foi nesse 

momento em que aconteceram as primeiras experiências que adotavam o novo modelo 

assistencial influenciado por Basaglia.  

Vale destacar que a Constituição Federal de 1988 marcou o momento de 

redemocratização do país, após 20 anos de golpe militar e, em contraposição ao sistema 

ditatorial até então vigente, institui no ordenamento jurídico a garantia de diversos direitos 

individuais e coletivos que foram suprimidos durante a Ditadura. A CRFB/88 foi fundamental 

na articulação do Sistema Único de Saúde – SUS, modelo de estruturação da prestação de saúde 

de modo integral, regionalizado e organizado, tendo importante influência também no campo                                                            7 A Reforma Sanitária caracterizou-se como um movimento organizado por teóricos, usuários e profissionais da 
saúde, bem como toda a comunidade que propunha uma transformação dos serviços de saúde do país, 
principalmente quanto a urgência por um sistema único de saúde (SUS), a ser prestado pelo Estado e efetivado 
como um direito de todos (HEIDRICH, 2007). 
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da saúde mental, através de fundamentos e objetivos que privilegiam a cidadania e os direitos 

humanos, dentre outros.  

Foi somente no último período, iniciado em 1992, que as principais diretrizes da 

Reforma puderam ser efetivadas, através de políticas públicas que intensificaram a assistência 

em saúde mental por meio de serviços comunitários, em detrimento das instituições asilares. 

Assim, houve um processo no qual gradativamente os leitos psiquiátricos foram sendo 

substituídos por novos métodos terapêuticos (PAIVA, 2003)  

Entretanto, as mudanças não aconteceram na mesma intensidade no âmbito 

legislativo, visto que somente em 2001 fora promulgada a lei 10.216, conhecida também como 

Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, na qual apresenta várias alterações quanto ao Projeto de 

Lei 3657/1989, principalmente no que se refere à permanência dos hospitais psiquiátricos na 

rede de serviços em saúde mental, mesmo prevendo a gradual desospitalização.  

Dispondo sobre a “proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais”, a lei nº 10.216 redireciona o modelo assistencial em saúde mental e procura 

possibilitar o protagonismo dos sujeitos no seu próprio tratamento, além de destacar o papel da 

família e da comunidade no processo de promoção da saúde. Ainda, orientou que a internação 

fosse utilizada somente quando os novos serviços extra hospitalares se mostrassem 

insuficientes.  

Mesmo não extinguindo os manicômios, a lei 10.216/01 priorizou os serviços 

menos invasivos, estimulando que gradativamente as instituições asilares fossem caindo em 

desuso, de modo a permitir uma assistência integral, por meio de serviços médicos, 

psicológicos, de lazer, dentre outros. Além disso, fortaleceu a adoção de práticas que 

valorizassem a individualidade, a liberdade e, principalmente, a inserção dos indivíduos em 

sofrimento mental no seio social. Vê-se, portanto, que o viés antimanicomial proposto pela 

Reforma Psiquiátrica ganhou forte destaque no ordenamento jurídico e na formulação de 

políticas públicas brasileiras.   

Adotando uma política influenciada pelo modelo proposto por Basaglia, a Lei da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, foi fundamental para consolidar, pelo menos enquanto base 

legal, o movimento antimanicomial. Na busca constante por novos métodos terapêuticos que 

privilegiassem a liberdade, as trocas socais e a consequente reinserção das pessoas em 

sofrimento mental, a perspectiva, quando da formulação da lei, era de que, gradativamente, os 

hospitais psiquiátricos fossem deixados em desuso, ou que, pelo menos, perdessem o caráter 

asilar o qual apresentaram por longos períodos.  
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Nesse contexto, abordaremos com maior destaque o art. 4º, §3º8, da Lei 10.216/01, 

o qual orienta que o novo modelo assistencial em saúde mental não pode oferecer serviços de 

internações em instituições com características asilares. O próprio dispositivo, para definir o 

que deva ser entendido como instituição de características asilares, faz referência ao §2º do 

mesmo artigo e ao art. 2º da lei, de cuja combinação podemos extrair que tais instituições são 

aquelas cujos serviços não são realizados por meio de uma assistência integral em saúde (art. 

4º, §2º), bem como aqueles que desrespeitam algum dos direitos fundamentais da pessoa 

portadora de transtorno mental (art. 2º).  

Mesmo que uma das correntes da Reforma seja totalmente contrária à permanência 

dos hospitais psiquiátricos no ambiente de saúde mental, a utilização da internação foi 

legitimada apenas nos casos graves de crise, tendo a legislação brasileira optado por manter os 

estabelecimentos hospitalares presentes na rede assistencial, de modo a auxiliar, juntamente 

com os demais serviços, o tratamento dos usuários com transtornos psíquicos.  

Ainda que os termos legislativos adotados pela Lei 10.216 sejam abertos quanto à 

conceituação de instituições asilares, carecendo-lhe, por essa razão, certa precisão conceitual e 

definições programáticas claras, possibilitou que a rede de assistência de saúde mental, através 

de diversas Portarias Federais, pudesse organizar um novo modelo assistencial no Brasil.   

Destarte, a partir deste breve relato histórico, percebe-se que a Reforma Psiquiátrica 

brasileira está em constante movimento, a partir das experiências que são vivenciadas 

diariamente em todo o mundo. Movimento este que busca trazer aos sujeitos em sofrimento 

mental uma nova perspectiva de vida, permitindo mais do que uma assistência terapêutica digna 

e eficaz, como também a possibilidade de estar inserido – sem discriminação e medo – no seio 

social.  

Passamos, agora, a tratar, de forma mais detida, das características da rede de 

atenção integral em saúde mental, conforme preconizada pela lei 10.216/01, a fim de extrairmos 

as sínteses normativas que serão nosso parâmetro de análise das informações levantadas sobre 

o Hospital Municipal São Camilo de Lellis. 

 

                                                            
8 Art. 4, §3: É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com 
características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos 
pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. 
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2.2 O rompimento com as instituições asilares e o surgimento da Rede de Atenção 

Psicossocial   
O novo modelo assistencial do Brasil, previsto com a lei nº 10.216/01, veio para 

concretizar algumas das diretrizes propostas pela Reforma Psiquiátrica, principalmente quanto 

a forte influência da experiência Italiana. Sob um viés eminentemente antimanicomial, mesmo 

ainda prevendo a utilização dos hospitais psiquiátricos, determinou que estas instituições 

devessem atuar de modo a assegurar todos os direitos fundamentais das pessoas em sofrimento 

mental, bem como garantir um tratamento integral. 

Neste capítulo será abordado como se caracteriza um tratamento integral, de acordo 

com a lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, analisando de que forma ele se apresenta e quem 

o compõe, de modo a determinar quais as orientações reformistas que são atendidas a partir da 

integralidade terapêutica.  

Ademais, serão apresentados os direitos previstos às pessoas em sofrimento mental, 

conforme preleciona a lei 10.216/01, e como eles podem ser garantidos através da efetividade 

dos diversos serviços terapêuticos previstos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).  

   

2.2.1 Tratamento integral: a complexidade de uma equipe multidisciplinar 

  
O primeiro requisito previsto em lei para que uma instituição que realize 

internações de pacientes de saúde mental não possua características asilares, conforme aduz o 

§3º do Art. 4º9, é justamente apresentar um tratamento integral, que implica da prestação de 

assistência composta por uma variada equipe de profissionais. Diante da amplitude do termo, 

convém ressaltar que, quando assegurado este requisito, diversas outras diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica, bem como direitos previstos na Lei 10.216/01, serão contemplados.  

Para ser analisado de forma mais didática, ao mesmo tempo em que abordarmos o 

tratamento integral, previsto no Art. 4º, §§ 2º e 3º, estaremos por assegurá-lo nos serviços que 

formam a Rede de Atenção Psicossocial, visto a necessidade da sua presença em todos os 

métodos terapêuticos. Isso porque, na medida em que for assegurado um tratamento integral, 

este não poderá se resumir somente à uma equipe multiprofissional, mas abarcará toda uma 

rede de serviços que atuará interligada e de modo a garantir que todos os demais direitos                                                            
9 Art. 4º, §2º, Lei 10.216/01: O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência 
integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 
ocupacionais, de lazer, e outros. 
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também sejam garantidos, além de dificultar a utilização das internações no cuidado em saúde 

mental.  

Esse tratamento multiprofissional, portanto, deve ser realizado desde o primeiro 

contato com os pacientes e assim deve permanecer em todo o processo terapêutico (HEIDRICH, 

2007). Elevamos, inicialmente, a importância que o diagnóstico apresenta em todo o contexto 

dos sujeitos em sofrimento psíquico. Ele será responsável não somente por possibilitar que esses 

sujeitos tenham o devido tratamento, mas também por trazer consequências negativas que, 

mesmo que implícitas, influenciarão a vida das pessoas em sofrimento mental.  

Assim, é fundamental que o diagnóstico seja complexo, transdisciplinar, superando 

o absolutismo médico, de modo a encontrar-se com todas as áreas que permitirão uma melhor 

análise não somente da doença, mas também dos sujeitos que sofrem por ela. A influência do 

diagnóstico transcende o caráter meramente terapêutico, visto que atinge as relações sociais, 

jurídicas, econômicas e todas as outras nas quais os sujeitos estão inseridos. O grande problema 

reside justamente no preconceito enraizado que as enfermidades mentais carregam. São 

preconceitos que imobilizam e mortificam, protagonizando a doença e esquecendo das pessoas.  

Portanto, como efeito negativo, o diagnóstico carrega consigo um rótulo, que 

provoca negação social, medo, insegurança, desconfiança e principalmente priva a liberdade. 

Enquanto poderia trazer a esperança dos sujeitos em tratamento, quando colide com o 

preconceito social, acaba por afastá-los da sociedade, que lhes nega o direito à liberdade, à 

opinião, a serem sujeitos da própria vida. 

Daí a importância da superação do estigma da loucura, construído ao longo da 

história, para a inclusão social das pessoas em sofrimento psíquico, visto que considerá-las 

inaptas para o exercício das atividades habituais provoca a mitigação dos seus direitos 

fundamentais de liberdade e atingem, até mesmo, direitos referentes a um mínimo existencial, 

como educação, saúde e acessibilidade (NETO, 2012). Somente superando esses estigmas, tão 

presentes no seio social, que os demais direitos poderão paralelamente ser exercidos, 

favorecendo que os pressupostos orientados pela Reforma sejam cumpridos. 

 É necessário recordar que a Reforma Psiquiátrica veio também para contrapor 

justamente ao saber médico absoluto e autossuficiente, bastante presente nos antigos hospitais 

psiquiátricos, conforme o qual não seriam necessárias interferências e cuidados de outras áreas. 

Como uma das principais diretrizes da Reforma, a assistência em saúde mental necessariamente 

precisaria ser complexa e multidisciplinar, entrelaçando diversos saberes. 
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Assim, nas palavras de Paiva (2005), cria-se uma grande rede de serviços 

interdisciplinares e abrangida por profissionais de diversos setores da saúde, que, de forma 

interligada e em constante funcionamento, possibilitam que gradativamente esse modelo 

assistencial venha a substituir as instituições asilares.  

A própria lei 10.216 vai expor quais os profissionais que devem estar presentes para 

que seja assegurado um tratamento integral. Assim, além dos serviços médicos, devem compor 

essa equipe multiprofissional psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, como 

também educadores físicos, enfermeiros, nutricionistas, dentre outros, que auxiliarão nos 

serviços terapêuticos.  

Destarte, é importante expor que esse tratamento não visa somente uma análise 

clínica dos usuários, por meio dos serviços médicos, mas busca integrar diversos outros 

métodos terapêuticos que servirão para reconstruir a cidadania das pessoas em sofrimento 

mental, através de espaços e atividades que permitam a autonomia e consequente reintegração 

social desses sujeitos.  

 

2.2.2 A garantia de direitos fundamentais às pessoas em sofrimento mental: ruptura com as 

instituições asilares   
 O segundo requisito previsto na Lei nº 10.216 ao qual caracteriza uma instituição 

como não asilar é justamente quando assegurados aos usuários os diversos direitos 

fundamentais às pessoas com transtornos mentais. Na medida que esses direitos estão 

intimamente ligados a um tratamento complexo, eficaz, comunitário e que possibilite a 

reintegração social, prefere-se abordar cada um deles inserindo-os nos diversos serviços que 

compõe a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), regulamentada com a Portaria Federal nº 

3.088, em 23 de dezembro de 2011.  

Abrangendo e organizando os centros assistenciais no âmbito do SUS, a RAPS 

criou um modelo complexo e intersetorial de tratamento em saúde mental, que possibilita a 

prevenção, o cuidado e a recuperação do usuário dos serviços de saúde em sofrimento mental, 

abandonando o caráter meramente excludente ou pontualmente terapêutico.  

Assim, diversas estruturas e estratégias vão ser expostas de modo a integrar um 

tratamento que mude a realidade asilar, e torne-se um ambiente de recuperação e reinserção 

social. Desta forma, toda essa rede assistencial e principalmente os hospitais psiquiátricos 

precisam garantir aos seus usuários: a) o melhor tratamento possível de saúde, individualizado 

e pensado para cada sujeito; b) humanização e respeito no cuidado em saúde mental, de modo 
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a possibilitar a reinserção social no âmbito familiar, comunitário e também laborativo; c) a 

presença médica para possíveis informações necessárias acerca da sua enfermidade ou 

tratamento; d) a utilização de métodos terapêuticos menos invasivos e de preferência dentro de 

ambientes comunitários (BRASIL, 2011). 

A importância do modelo está justamente em tentar garantir que as internações 

psiquiátricas, juntamente com os demais serviços da rede, possibilitem principalmente a 

reintegração social dos usuários, de modo a favorecer a autonomia, a liberdade e a cidadania.  

Para isso, primeiramente orientou-se a atenção básica de saúde, para qual previu 

como os principais serviços a unidade básica de saúde (UBS), a equipe de atenção básica para 

populações específicas e os Centros de Convivência. Segundo a portaria nº 3.088, a UBS 

deveria ser composta por uma equipe multiprofissional, que atuaria na prevenção de casos de 

sofrimento, bem como no desenvolvimento de ações dentro do tratamento que auxiliem a 

autonomia dos sujeitos.  

Estas UBS exerceriam suas atividades dentro de ambientes comunitários, para 

assegurar um tratamento no âmbito individual e também coletivo, garantindo aos usuários 

mecanismos de atenção e cuidado, de modo a reduzir os possíveis danos que os transtornos 

mentais poderiam causar, bem como auxiliando na recuperação das enfermidades psicossociais.  

Além das Unidades Básicas, presentes também estão as equipes de atenção básica 

para populações específicas, tendo por característica principal a atuação de forma ambulante, 

focadas no cuidado à população de rua, de modo a auxiliá-las nas urgências terapêuticas. 

Servirão para cuidar de grupos restritos em situação de rua, prevenindo que danos maiores 

possam acontecer, na medida que se mostram em demasiada vulnerabilidade social.  

Por fim, os Centros de Convivência, espaços públicos articulados para favorecer as 

trocas sociais dos sujeitos em sofrimento mental entre si e com a população em geral, 

apresentam-se como novos e inovadores métodos, que não utilizarão o aparato médico nem 

terapêutico tradicional, mas sim a atuação dentro do seio social e suas manifestações culturais, 

integrado a toda a rede assistencial. Assim, sob orientação de profissionais integrantes da rede 

assistencial, esses centros possibilitarão, por meio de atividades coletivas, experiências sociais.  

Superada a menção à atenção básica, adentraremos em um importante mecanismo 

de cuidado previsto pela RAPS, qual seja, o tratamento através dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS). Aqui, o cuidado também é exercido através de equipes multiprofissionais, 

as quais utilizarão métodos que favoreçam o contato com a sociedade, por meio de ações 
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conjuntas de diversas áreas, e devem ter capacidade de lidar com crises e as subjetividades dos 

usuários.  

Este formato de atenção assistencial foi organizado a partir da portaria nº 336, 

criada em 19 de fevereiro de 2002, em decorrência da previsão na Lei 10.216/2001. A normativa 

estabeleceu, dentre outros elementos, a orientação do tratamento por meio dos Centros, 

designando modalidades especificas que variam de acordo com o público alvo, bem como a 

região a serem desempenhados os serviços.  

Segundo o Ministério da Saúde (2004), os CAPS têm como principal objetivo 

promover o atendimento das pessoas em sofrimento psíquico, por meio de acompanhamento 

médico e ações que favoreçam a reinserção social, como atividades laborativas, de lazer, bem 

como o exercício da cidadania e intensificação dos laços com a família e a sociedade, dentro 

do seu limite territorial e funcional de atuação.  

Essa atenção psicossocial é dividida em várias modalidades, que vão ser 

responsáveis por cuidar especificamente de cada tipo de sofrimento, bem como as 

peculiaridades de cada sujeito. Assim, têm-se centros que voltados ao atendimento de usuários 

com transtorno e/ou sofrimento mental decorrentes de álcool e outras drogas, crianças e adultos, 

que se diferenciam de acordo com a gravidade dos sintomas.  

Os Centros de Atenção Psicossocial vieram para contrapor ao modelo manicomial, 

através de um tratamento fundamentalmente comunitário, a ser exercido essencialmente por 

vários profissionais que, interligados, planejam ações que favoreçam a reinserção dentro da 

comunidade. Mais do que isso, conforme Amarante (2007) nos fala: 

 
(...) os serviços de atenção psicossocial devem sair da sede do serviço e buscar na 
sociedade vínculos que complementem e ampliem os recursos existentes. Devem 
articular-se com todos os recursos existentes no campo da saúde mental, isto é, com a 
Rede de Atenção à Saúde Mental (...), no campo da saúde em geral (...), no âmbito 
das políticas públicas em geral (...), e, finalmente, no âmbito dos recursos criados pela 
sociedade civil para organizar-se, defender-se, solidarizar-se.  

 

Destarte, essa atenção assistencial, por mais importante que seja no tratamento, 

precisa buscar interagir e se interligar com todos os outros serviços essenciais previstos pela 

RAPS, na medida em que a integralidade terapêutica só é alcançada quando todas estas 

modalidades de cuidado estiverem em pleno funcionamento.  

Esta tem sido uma significativa questão em toda a Rede assistencial do país, na 

medida em que, dentre todos os outros serviços previstos, é possível dizer que o CAPS recebeu 

um incremento de recursos, que não foi acompanhado na mesma proporção pelos os demais 

serviços, que vivenciam um processo de sucateamento. Desse modo, a despeito do 
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fortalecimento do CAPS, a deficiência nos demais elos fragiliza a Rede como um todo. A partir 

desse contexto, a implicação é que a Rede, como um todo, não esteja cumprindo com seus 

objetivos principais (OLIVEIRA, 2012).  

Outro ponto importante dentro da RAPS é a atenção de urgência, fundamental em 

casos de emergências no campo da saúde mental. Esse serviço vai ser exercido principalmente 

de modo a evitar danos irreversíveis ou até fatais aos sujeitos em crise. Vai atuar interligado 

com as demais modalidades terapêuticas, encaminhando e orientando todo o tratamento a ser 

realizado com o usuário. Conforme o art. 5º, inciso III, da portaria que institui a Rede, a atenção 

de urgência será composta pelo SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, portarias 

hospitalares, Unidades Básicas de Saúde, como outras.  

Porém, diante das diversas situações que podem surgir no ambiente de saúde 

mental, ainda na perspectiva de acabar com os manicômios gradativamente, também foi 

prevista a atenção residencial de caráter transitório, formada por Unidades de Acolhimento 

(UA) e Serviços de Atenção em Regime Residencial.  

 Quanto às UA, estas vieram a ser regulamentadas somente em 2012, através da 

Portaria nº 121, objetivando acolher e tratar pessoas vulneráveis social e familiarmente, 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, que necessitam de assistência terapêutica e 

protetiva. Assim, mesmo que de forma transitória, prevê o oferecimento de moradia e cuidado 

terapêutico que, juntamente aos outros serviços assistenciais, possibilitariam a reinserção social 

destes sujeitos. 

Também fazendo parte da atenção residencial transitória, estão presentes os 

serviços de Atenção em Regime Residencial, tendo as chamadas comunidades terapêuticas 

grande destaque. Lidando também com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas, estas comunidades buscam cuidar de forma transitória (por no máximo nove meses) as 

necessidades clínicas dos indivíduos.  

Ademais, além de todas essas modalidades assistenciais já mencionadas, a RAPS é 

composta ainda pela atenção hospitalar, estando alguns serviços inseridos nos hospitais gerais, 

com a finalidade específica de atender os diversos casos de transtornos mentais ou alguma 

necessidade decorrente de álcool e outras drogas. Esta modalidade é composta tanto pelas 

enfermarias especializadas, bem como por serviços de referência.  

Diante do caráter desinstitucionalizante que a Reforma Psiquiátrica apresenta, é 

fundamental que esses serviços hospitalares não sejam novos sistemas de exclusão, de 

mortificação de identidades e muito menos de ofensa aos direitos dos sujeitos. Assim, o hospital 
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deve servir para cuidar, integrado com as outras atividades terapêuticas, das pessoas com 

transtornos mentais.  

Com isso, já em janeiro de 2002 foi instituída a Portaria nº 251, em que 

regulamentam-se as internações nos hospitais psiquiátricos, de modo a orientar as estruturas 

físicas, administrativas e procedimentais, necessárias para que os serviços cumpram a sua 

finalidade terapêutica. Esse novo modelo de internação veio justamente para contrapor as 

instituições asilares, tão presentes no cuidado em saúde mental, que funcionaram por muito 

tempo como a única medida a ser utilizada no tratamento.  

Assim, buscou-se a gradativa diminuição de instituições que privilegiavam o 

enclausuramento, compostas por grupos profissionais limitados, que não se interligavam com 

outras áreas, e consequentemente não oferecendo um tratamento integral. A nova política 

assistencial veio para garantir a presença de equipes multiprofissionais, sendo a internação o 

último procedimento a ser utilizado e, mesmo assim, de curta duração.  

Dentro da atenção hospitalar, tem-se a enfermaria especializada, que serve para, 

integrada à RAPS, auxiliar no tratamento dos casos mais graves correlatos a transtornos mentais 

ou outros problemas relacionados às drogas. Junto desta, também foi previsto o serviço 

hospitalar de referência, que teve sua regulamentação com a Portaria nº 148, em 31 de janeiro 

de 2012, responsável também por oferecer cuidados hospitalares aos sujeitos em crise. 

A importância principal deste serviço, conforme está descrito no Art. 2º, I, da 

referida Portaria é implantar, juntamente ao viés terapêutico, a “preservação da vida, visando 

criar condições para a garantia da continuidade do cuidado pelos outros componentes da Rede 

de Atenção Psicossocial” (BRASIL, 2012). O Hospital Municipal São Camilo de Lellis, 

localizada na cidade de Mossoró/RN, enquadra-se a este serviço hospitalar, exercendo forte 

influência regional no tratamento das pessoas em sofrimento mental, conforme será apresentado 

posteriormente no trabalho.  

Mesmo apresentando um caráter de internação, ou seja, adotando práticas 

terapêuticas menos comunitárias, esse serviço mostra-se fundamental para assegurar que a 

integridade física das pessoas em sofrimento seja preservada, visto que, em algumas situações 

de crise, são necessárias providências que estabilizem o quadro, para posteriormente ser tratado 

pelas demais modalidades terapêuticas.  

Ademais, é estipulado pela portaria nº 148 que as internações devem acontecer no 

menor tempo possível, somente o necessário para garantir que os demais serviços do RAPS 

possam ser utilizados, sempre através de um tratamento multidisciplinar e com estruturas físicas 
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adequadas às carências dos usuários. Devem funcionar em regime integral, assegurando a 

possibilidade de atendimento a qualquer dia e horário.  

Dentre as diversas orientações trazidas por essa portaria, é importante ressaltar 

também a necessidade por integrar os serviços hospitalares com os demais da rede; a imediata 

transferência dos usuários às instituições mais complexas, quando for possível; avaliação e 

tratamento continuado por equipes multiprofissionais; enfoque nas famílias, e sua importância 

em todo o tratamento; bem como um planejamento terapêutico que se molda a cada sujeito, de 

acordo com seus sofrimentos, suas realidades e características. (BRASIL, 2012). 

Vale salientar que os hospitais psiquiátricos, conforme o projeto original da Lei 

Paulo Delgado, não deveriam ter permanecido dentro da rede de assistência em saúde mental. 

Porém, o texto realmente promulgado deixa esse tipo de estabelecimento, mas assegurando que, 

gradativamente, eles passem a ser substituídos por novos serviços, com características mais 

comunitárias.  

Como consequência, foi criada a Portaria Federal nº 953, de 12 de setembro de 

2012, importante quanto à classificação das instituições hospitalares, de modo a orientar alguns 

procedimentos que devem ser realizados para o respectivo financiamento da União. Uma 

característica quanto à nova política assistencial adotada se refere ao repasse de verbas, que só 

serão devidamente prestadas quando as instituições cumprirem as determinações normativas.  

Destarte, além de um incentivo quanto ao correto funcionamento das instituições, 

as verbas serão necessárias no processo de desinstitucionalização, no qual gradativamente os 

leitos em hospitais psiquiátricos tendem a diminuir, diante do enfraquecimento do 

financiamento, enquanto haverá uma valorização dos demais serviços comunitários. Isso pode 

ser vislumbrado com a Portaria Federal nº 2644, de outubro de 2009, a qual reajusta a 

classificação das instituições hospitalares a partir da quantidade de leitos e os seus respectivos 

incrementos, visto que os leitos foram sendo diminuídos desde a Lei 10.216/01.  

Com isso, enquanto na portaria que regulamentava os hospitais psiquiátricos 

estavam presentes mais de 10 níveis de classificação, com a Portaria Federal nº 2644 só 

permaneceram apenas os níveis I, II, III e IV, divididos de acordo com a quantidade de leitos 

ainda presentes no hospital. Essa divisão vai ser importante para o repasse dos valores de acordo 

com os procedimentos terapêuticos a serem realizados, que muda conforme a classe que a 

instituição estiver.  

Porém, todo esse processo de desinstitucionalização precisa acontecer 

simultaneamente à adequação dos novos serviços comunitários. A RAPS, para realmente se 
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efetivar, precisa estar totalmente interligada e, na medida em que uma das modalidades 

terapêuticas mostra-se mitigada, sobrecarrega as demais, que, consequentemente, não 

conseguem abarcar toda a demanda existente de usuários, prejudicando todo o tratamento. Mas, 

todas essas dificuldades enfrentadas não podem ser um obstáculo para a efetivação dos serviços 

extra-hospitalares e manutenção dos hospitais psiquiátricos, conforme aduz Paiva:  

 
A redução dos leitos psiquiátricos precisa caminhar junto com a implantação de novas 
formas de assistência. Para tanto, faz-se necessário o aumento dos financiamentos 
para a rede substitutiva. A substituição dos hospitais psiquiátricos deve ser criteriosa, 
mas não deve haver medo dos pacientes ficarem abandonados. De uma forma ou de 
ou outra, abandonados eles já estão nos hospitais. No entanto, a sociedade, e mais uma 
vez as famílias, não compreendem o processo gradativo e cauteloso de reforma 
psiquiátrica, exigindo por muitas vezes a reversão dos quadros conquistados (2005, p. 
89-90). 

 
Não é válido, portanto, o argumento que os hospitais precisam permanecer 

exercendo funções terapêuticas ao invés dos serviços comunitários que não estejam sendo 

devidamente financiados. Acatar essa justificativa possibilitará que as diretrizes apresentadas 

pelo Movimento de Reforma Psiquiátrica jamais possam ser efetivamente implementadas, e, 

em consequência, haverá mitigação dos demais serviços da rede de atenção psicossocial.  

Nesse contexto de desospitalização, a Portaria nº 3.088/11 também previu métodos 

e procedimentos que permitiriam a autonomia e reinserção social dos usuários da rede. Estamos 

falando dos serviços residenciais terapêuticos (SRT), os quais exercem fundamental influência 

no novo modelo proposto pelo Movimento, de modo a retirar a exclusividade terapêutica das 

instituições asilares.  

Ressalte-se, porém, que estes serviços já tinham sido previstos antes mesmo da Lei 

nº 10.216, visto que a portaria nº 106 de 11 de dezembro de 2000 foi a primeira que instituiu os 

SRT’s no âmbito do Sistema Único de Saúde. Disciplinados de modo a oferecer moradia aos 

egressos de longas internações psiquiátricas, seu método tende a ser essencial na reinserção 

social dos sujeitos com transtornos mentais, que não encontram acolhimento social e nem 

familiar.  

 Conforme estabelece o art. 4º da referida Portaria, esses serviços estão centrados 

em alguns princípios fundamentais, como oferecer um tratamento terapêutico que se baseie nas 

peculiaridades de cada sujeito, de modo que favoreça sua autonomia; buscar principalmente a 

reinserção social, através de procedimentos que possibilitem as trocas sociais; assegurar que os 

direitos dos sujeitos, considerados como usuários e cidadãos, sejam preservados, permitindo-

lhes uma vida digna e inserida no seio social.  
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Isto posto, a tendência para a adoção deste novo serviço é gradativamente substituir 

os hospitais psiquiátricos e, conforme preleciona o Art. 2º da Portaria nº 106, quando se 

transferir os usuários do Hospital Especializado para o SRT, os leitos que pertenciam a estes 

sujeitos deveriam ser reduzidos e os recursos. Consequentemente, deveriam ser realocados para 

a rede de saúde mental. (BRASIL, 2000).  

Desde logo, é importante fazer uma crítica a essa restrição quanto às pessoas que 

são destinadas às residências, visto que deveria estender-se também àqueles que encontrem 

problemas de moradia e convivência familiar, surgindo como alternativa terapêutica e 

principalmente social para pessoas com transtornos, independente de já terem sido internadas. 

A consequência principal desta medida seria possibilitar que novos sujeitos em sofrimento 

mental não tornassem crônica a sua institucionalização. (AMARANTE, 2001). 

Porém, mesmo existindo essa restrição para utilização das residências terapêuticas, 

estas ainda apresentam fundamental função para restabelecer a autonomia e cidadania das 

pessoas que passaram longos períodos sem o convívio social. A vida comunitária dos usuários, 

portanto, vai ser fundamental para proporcionar as possíveis trocas sociais e a sua reinserção 

ao âmbito de onde foram retirados, da própria sociedade.  

Outra modalidade importante na luta pela desinstitucionalização é o Programa de 

Volta para Casa (PVC), uma iniciativa do Governo Federal, instituída pela Lei nº 10.708, de 31 

de julho de 2003, que promove, por meio de um auxílio financeiro, mecanismos de reabilitação 

à pessoas egressas dos hospitais psiquiátricos. Atuando juntamente com o SRT, o PVC destina-

se a usuários que saíram de internações psiquiátricas prologadas e precisam encontrar 

mecanismos que favoreçam sua reintegração social, especialmente no tocante ao seu sustento.  

 O PVC consiste em um benefício pecuniário pago mensalmente, tendo duração de 

um ano, ou enquanto for necessário para a reintegração dos sujeitos, e precisa obedecer alguns 

requisitos: a) os beneficiários tenham recebido alta de internações hospitalares que duraram 

mais de dois anos; b) os usuários precisam apresentar quadros clínicos e sociais que permitem 

sua saída dos hospitais; c) necessidade que o paciente, ou seu representante legal, concorde 

expressamente com as regras do PVC; e d) assegurar aos usuários a permanência nos demais 

serviços na rede de saúde (BRASIL, 2003). 

Porém, conforme preleciona Heidrich (2007), mesmo sendo um dos principais 

mecanismos para reintegrar socialmente os usuários institucionalizados, este programa 

encontra diversos desafios para sua efetivação. Dentre outros, a falta de documentação dos 
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pacientes da rede de atenção, na medida em que as longas permanências internadas não retiram 

somente a liberdade, mas também condições mínimas para exercer sua cidadania. 

Assim, como característica predominante desse tipo de internação, as exclusões não 

ocorrem somente enquanto espaço físico, se prologando também para a autonomia, na cidadania 

e na própria identidade pessoal de cada sujeito. Mesmo diante de diversos problemas a serem 

enfrentados, o Programa de Volta para Casa vai ser fundamental para permitir o mínimo 

existencial para a vida em sociedade, possibilitando, consequentemente, que essas pessoas 

egressas da hospitalização se insiram na comunidade.  

Simultaneamente a todos os serviços presentes na RAPS, cumpre ressaltar, mais 

uma vez, a importância que a sociedade e as famílias exercem na reabilitação social dos sujeitos 

em sofrimento mental, na medida em que podem oferecer mecanismos inclusivos socialmente. 

Nesse panorama, também foi previsto na Portaria nº 3.088/11 o componente da Reabilitação 

Psicossocial, que utiliza-se de iniciativas públicas e particulares para geração de renda dos 

usuários. Porém, importante destacar que essa estratégia de reintegração foi prevista desde 

1999, a partir da Lei nº 9.867, que instituiu as cooperativas sociais, criadas para possibilitar a 

reinserção social através do trabalho.  

Tal medida é fruto das antigas colônias de alienados, que utilizavam o trabalho 

como um procedimento terapêutico. Os usuários eram submetidos a atividades laborativas, mas 

não como meio de subsistência ou geração de renda, mas simplesmente como medida de 

tratamento. Essa nova proposta, entretanto, além de prever a importância do trabalho para a 

reintegração social dos pacientes, assegura que todo o esforço terá por consequência a geração 

de renda. (AMARANTE, 2007). 

Ainda segundo o Autor, muda-se, portanto, a função que o trabalho exerce, pois ele 

deixa de ser meramente terapêutico e passa a ser um meio de ocupar o tempo ocioso, bem como 

pode ser encarado como uma forma de exercício da cidadania e da autonomia, que se darão 

através da submissão e controle a ser exercido pela instituição laborativa  

Diante de todo os elementos acima mencionados, a partir da estruturação da Rede 

de Atenção Psicossocial, verificamos a complexidade e amplitude que o novo modelo 

assistencial brasileiro apresenta, portando clara influência dos preceitos da Reforma 

Psiquiátrica. 

Percebemos que, ao abordarmos a questão do tratamento integral só será 

devidamente compreendida se abordada a partir de uma visão geral sobre toda a Rede. Ainda 

que nosso interesse neste trabalho seja uma instituição hospitalar específica, nossa avaliação 
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sobre a exigência da assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais não poderia 

limitar-se ao que se preconiza normativamente para as instituições de internação. No novo 

modelo assistencial, as modalidades terapêuticas estarão sempre interligadas, havendo uma 

complementariedade entre elas, de modo a formar uma grande rede. Desse modo, uma 

compreensão apropriada do conceito de integralidade assistencial e da exigência referente às 

instituições de internação depende que se lance um olhar sobre toda à Rede, dado que, como 

vimos, essa exigência não é isolada, mas, ao contrário, realiza-se apenas quando a instituição 

está devidamente articulada com todas as demais modalidades da RAPS. 

No que tange aos direitos fundamentais das pessoas portadoras de transtorno mental 

previstos pelo artigo 2º da lei 10.216/01, partimos da premissa de que a superação do tratamento 

asilar, que mortifica e impede a reintegração social dos sujeitos em sofrimento mental, através 

da efetivação de toda a rede assistencial, assegura de plano diversos desses direitos elencados, 

como aqueles especificados nos incisos I, II, V, VIII e IX10.  

Com relação aos demais direitos previstos, mesmo também sendo contemplados 

com a RAPS, foi preferível analisa-los mais especificamente. Começando pelo direito disposto 

no inciso VI, qual seja, “ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis” (BRASIL, 

2001), temos que essa acessibilidade está intimamente relacionada com a própria capacidade 

que os usuários vão perdendo perante a sociedade de exercer os atos da vida civil. A partir do 

momento em que se retira sua capacidade de estar em sociedade, prática presente nas 

instituições asilares, limitam-se às pessoas em internação asilar diversos direitos difundidos 

socialmente, como é o caso dos meios de comunicação.  

O inciso vai tratar justamente da utilização de meios de comunicação como internet, 

telefones, cartas, etc. O que os manicômios sempre fizeram no âmbito da saúde mental foi 

retirar ou limitar o acesso a esses mecanismos comunicacionais, de modo a impossibilitar ou 

reduzir o contato dos usuários com os componentes externos ao hospital. (ARAÚJO, 2010). O 

que a Lei da Reforma Psiquiátrica tentou garantir foi esse amplo acesso, de modo a abandonar 

qualquer prática que retire esses indivíduos do contato com a comunidade.                                                             
10 Art. 2º, da Lei 10.216/01: I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades; 
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua 
recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; 
(...) 
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização 
involuntária; 
(...) 
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 
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Vale frisar que instrumentos de comunicação podem ser de grande valia no próprio 

tratamento terapêutico, na medida em que possibilitam a inserção dos sujeitos em tratamento 

em todos os setores do convívio social. Assim, esse livre acesso aos mecanismos comunicativos 

permite que pessoas com transtornos mentais, além das trocas de mensagens interpessoais, 

possam difundir suas ideias, suas realidades e seus dilemas, dando voz a sujeitos que 

demasiadamente não foram ouvidos ou incluídos na sociedade.  

Isso vai acontecer por meio da inserção de mecanismos comunicativos, bem como 

a ampliação dos que porventura já existam, como televisões, telefones disponíveis, utilização 

de correspondências, dentre outros, de modo a facilitar as trocas sociais entre os sujeitos, em 

detrimento dos muros que cercam os hospitais psiquiátricos.    

Importante marco histórico aconteceu em 2015, quando foi promulgada a Lei 

Federal nº 13.146, que orienta diversos direitos relacionados às pessoas com alguma 

deficiência, abarcando também aquelas com transtornos mentais. A norma possibilitou que a 

maioria dos direitos civis pudesse ser exercida pelos sujeitos em sofrimento psíquico, passando 

a ser exceção a limitação de direitos, na medida em que saíram do grupo das pessoas 

incapacitadas absolutamente (BRASIL, 2016). 

Destarte, a partir do momento em que saem daquele grupo, encontram mecanismos 

para adentrar em todos setores da comunidade, não mais representados por seus curadores, que 

assumiam as responsabilidades da vida civil do sujeito incapacitado, devendo e podendo os 

próprios sujeitos com transtornos mentais exercerem a sua cidadania, dentro de suas limitações.  

Além do direito a ter acesso aos meios de comunicação, também foi previsto como 

direito a ser preservado na internação em saúde mental, bem como em todo o tratamento, a 

garantia que todas as informações oferecidas pelos usuários sejam devidamente resguardadas 

pelas instituições terapêuticas (INCISO IV). Isto posto, conforme preleciona a própria 

Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, X, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material e moral 

decorrente de sua violação”. (BRASIL, 1988) 

De acordo com o que se depreende da nossa Carta Magna, a intimidade e a 

privacidade das pessoas, sem qualquer distinção, precisam ser asseguradas, e a quaisquer 

violações a estes direitos são cabíveis indenizações. Ocorre que, historicamente o ambiente de 

saúde mental foi marcado principalmente por supressão de identidade, dignidade e de muitos 

outros direitos. Isto não se dava somente nos hospitais, perpetrando-se ainda nas convivências 



38  
familiares, como também diante da sociedade, que encara o sujeito em sofrimento mental como 

incapacitado.  

Este direito só pode ser vislumbrado a partir do momento em que a doença não foi 

mais colocada como principal enfoque do tratamento, e sim a pessoa em sofrimento mental, 

com suas características e peculiaridades, conforme defendia Basaglia. Desse modo, enquanto 

sujeitos de direitos, seus dados não podem mais ser públicos, a menos que eles mesmo possam 

autorizar, diferentemente de quando o principal método terapêutico eram as instituições 

manicomiais, as quais imobilizavam as pessoas que lá estavam, retirando qualquer autonomia 

dos seus dados, do seu corpo e do seu pensamento.   

Paralelamente ao direito de sigilo das informações, encontra-se a previsão, no inciso 

III, art. 2º, da Lei 10.216, de que as pessoas portadoras de algum transtorno mental deverão ter 

proteção contra qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Quando relembrarmos 

todas as violações que os sujeitos em sofrimento psíquico sofreram e sofrem, percebemos o 

quão importante se mostra este direito, reconhecendo que a dimensão de efetivação material, 

para além do plano normativo, demanda ainda um grande esforço estatal e social.  

As internações, bem como as instituições que as realizam, precisam se adequar ao 

novo modelo proposto, no qual figura a dignidade da pessoa humana como principal norteador 

do tratamento em saúde mental. Todos os métodos terapêuticos previstos na RAPS, conforme 

já analisamos, devem respeitar a individualidade e a integridade física e psicológica dos 

usuários, de modo a favorecer o processo de reinserção.  

Mais uma vez a Lei 10.216/01 veio para contrapor justamente as práticas que 

estavam presentes nas instituições asilares, que, além de privarem os usuários da reintegração 

social, violavam a sua integridade, através de métodos coercitivos e impactantes, a exemplo da 

insulinoterapia, eletroconvulsoterapia, técnicas de hidroterapia, utilização de celas fortes, como 

também procedimentos cirúrgicos11. (GUIMARÃES; BORBA; LOROCCA; MAFTUM, 

2013) 

Esse tratamento que assegura a proteção contra qualquer abuso ou exploração deve 

acontecer em toda a rede e, especificamente nas instituições hospitalares, desde a internação, 

de modo a privilegiar a autonomia dos sujeitos e principalmente preservar sua vida. Mas não se 

resume somente a esse momento, devendo se prolongar em todos procedimentos adotados pelas                                                            
11 Diversos são os casos que confirmam essas práticas habituais nos manicômios brasileiros. O mais conhecido 
deles foi o de Damião Ximenes Lopes, na qual ganhou repercussão internacional pelas graves violações que 
acarretaram a sua morte, ocorridas nas dependências da Casa de Repouso Guararapes de Sobral/CE. Como 
consequência, o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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equipes profissionais, que, em conjunto com os usuários, a família e a sociedade, devem 

propiciar o melhor tratamento em saúde mental.  

Por fim, e não menos importante, é fundamental que o tratamento integral assegure 

aos usuários da Rede de Atenção Psicossocial o recebimento de todas as informações 

pertinentes à sua enfermidade, bem como os métodos terapêuticos que serão utilizados, 

conforme preleciona o Art. 2º, VII, da Lei da Reforma Psiquiátrica.  

Isso abrange uma interação com os usuários das instituições psiquiátricas, de modo 

a possibilitar que o tratamento seja direcionado com o auxílio dos próprios pacientes. Assim, 

as equipes profissionais terapêuticas precisam estar sempre em interação com as pessoas em 

sofrimento mental, de modo a orientar-lhes sobre sua doença, bem como os métodos a serem 

utilizados e as perspectivas do tratamento.  

Vislumbra-se, portanto, a importância que as pessoas usuárias da RAPS passaram 

a desempenhar no tratamento em saúde mental, a partir do momento em que a doença não é 

mais a protagonista, atribuindo esta função para os sujeitos em sofrimento psíquico. A 

autonomia e opinião dos usuários passam a ser valorizadas, e as peculiaridades individuais 

passam a orientar todo o cuidado.  

Após essa incursão nos dispositivos mencionados, temos que não é uma tarefa fácil 

conceituar o que venham a ser instituições asilares, visto que a própria Lei nº 10.216/01 

apresenta um rol de requisitos muito amplo, o que dificulta a precisão quanto às suas 

características. Porém, diante do conhecimento que reunimos sobre a Rede Assistencial, 

conforme exposto no capítulo, proveniente da enorme influência da Reforma Psiquiátrica 

brasileira, e a partir da análise minuciosa da regulamentação que acompanha a RAPS, 

encontramos alguns caminhos que nos levam a entender que os asilos remetem aos antigos 

manicômios, com suas características excludentes.  

Nessa perspectiva, se analisarmos os requisitos que a Lei da Reforma apresenta, 

veremos que eles vêm justamente para contrapor ao que era vivenciado nos manicômios, que 

podem ser tomados como o antônimo do que se entende por tratamento integral, com uma 

equipe profissional formada praticamente por psiquiatras, que não privilegiavam a autonomia, 

a liberdade, as trocas sociais e consequentemente a reintegração social.  

Assim, atualmente, a orientação brasileira no ambiente de saúde mental é que só 

possam existir internações hospitalares quando os demais serviços forem insuficientes e, caso 

ocorra, deve ser assegurar um tratamento integral, no qual conforme já demonstramos, acontece 

quando for prestado por multiprofissionais, como médicos, enfermeiros, terapeutas, educadores 
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físicos, nutricionistas e psicólogos. Ademais, a instituição deve oferecer serviços que preservem 

a integridade física e psicológica dos usuários, adequado às suas necessidades, de modo a 

possibilitar sua autonomia e reintegração social.   

Isso foi importante para transformar a política existente em todos os hospitais 

psiquiátricos que permaneceram no país, de modo a influenciar as estruturas físicas e 

profissionais, os financiamentos estatais, as novas diretrizes de cuidado e assistência, bem como 

a integração com os demais serviços da RAPS. Assim, mais do que a criação de novos serviços, 

a Lei da Reforma Psiquiátrica permitiu que, mesmo ainda existindo os manicômios, estes 

sirvam como método terapêutico e de reintegração social, e não somente um ambiente de 

exclusão.  

Na medida em que muitos hospitais psiquiátricos permaneceram em 

funcionamento, é fundamental que se tenha uma atenção redobrada quanto a função que estão 

exercendo perante os seus usuários, de modo a não mais permitir que adquiram características 

de instituições asilares.  

Quando adentramos no campo da saúde mental, esse grupo de pessoas apresenta-se 

não somente em condições desiguais perante os demais, mas sim de verdadeira exclusão social. 

E essa realidade foi legitimada por meio da utilização das instituições hospitalares, o que 

explica a busca incessante da Reforma Psiquiátrica pela extinção de qualquer ambiente que 

apresente características asilares. 

Neste contexto, vimos a necessidade de estudar o Hospital Municipal São Camilo 

de Lellis, localizado no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, de forma que possibilite 

confrontar as diretrizes normativas da Lei nº 10.216/01, artigo 4º, §3º, combinado com o §2º do 

mesmo artigo e com o artigo 2º, e preceitos constantes nas portarias regulamentares acima 

abordadas, com os serviços atualmente prestados pela instituição.  
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3. A ATUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO CAMILO DE LELLIS E OS 

PRECEITOS DA LEI 10.216/01 ACERCA DO TRATAMENTO INTEGRAL EM 

SAÚDE MENTAL 

 
Antes de analisarmos como está estruturado o funcionamento do Hospital 

Municipal São Camilo de Lellis nos dias atuais, é necessário fazermos um breve relato histórico, 

de modo a compreender como se constituiu a instituição objeto do nosso estudo, bem como 

definirmos sua posição na rede de atendimento em Mossoró e no Rio Grande do Norte.  

Após esse resgate, realizaremos a análise das informações obtidas em nosso 

levantamento acerca dos elementos essenciais de organização e prestação de serviços do 

hospital, confrontando-as com os elementos extraídos da lei 10.216/01 e portarias 

regulamentares, que definem os parâmetros da prestação de serviços por parte de instituições 

psiquiátricas para que não sejam consideradas asilares. 

 

3.1. A criação do Hospital Municipal São Camilo de Lellis: breve contexto histórico  

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a instituição em referência surgiu em meio à 

total falta de estrutura, na cidade de Mossoró, em atender casos relacionados à saúde mental. 

Isto era devido principalmente pela completa ausência de médicos especialistas na área 

psiquiátrica, o que impossibilitava o atendimento às pessoas que estavam acometidas com 

algum sofrimento mental. Data-se da década de 1970, quando a cidade possuía cerca de noventa 

e cinco mil habitantes12, e estava em crescente desenvolvimento econômico e populacional.  

Nesse contexto, todas as complicações que porventura pudessem ocorrer 

relacionadas a transtornos psíquicos eram encaminhadas para clínicos gerais que, mesmo sem 

o preparo específico, eram incumbidos de atender todos os casos. Na medida em que os meios 

existentes na cidade não apresentavam capacidade para tratar as pessoas em sofrimento 

psíquico, estas eram enviadas para o hospital psiquiátrico de Natal, Rio Grande do Norte, ou 

então colocadas nos presídios, juntamente com os demais presos. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2009) 

Com o crescente desenvolvimento da cidade de Mossoró, e consequente aumento 

populacional, mais pessoas com transtornos mentais procuraram assistência terapêutica, o que 

impulsionou um grupo de seis médicos a criarem, em 1º de junho de 1969, a Casa de Saúde São                                                            12 Dados obtidos no site do IBGE, referente ao censo demográfico 1970/2010. 
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Camilo de Lellis, que posteriormente passou oficialmente a ser denominado Hospital Municipal 

São Camilo de Lellis, ao qual passaremos a abordar através da sigla HMSCL, sendo os 

fundadores: César Augusto de Alencar, Clóvis Augusto de Miranda, Jerônimo Rosado 

Cantídio, Leodécio Fernandes Neo, Milton Marques de Medeiros e Vicente Paula de Morais13. 

Vale salientar que a HMSCL foi originada como um hospital psiquiátrico particular, 

no intuito de atender os casos relacionados à saúde mental da região, diante da precariedade de 

serviços terapêuticos disponíveis, problema que acometia não apenas Mossoró, mas o conjunto 

de cidades de todo o Oeste Potiguar. Logo de início, a partir de investimentos em capacitação, 

o hospital passou a assumir importante destaque em nível estadual, tornando-se referência no 

tratamento de pessoas com transtornos mentais. Conforme descreve Albuquerque Junior 

(2009), Milton Marques utilizou-se do prestígio dos demais colegas de profissão para dar ainda 

mais importância à instituição, sendo que, aos poucos, foi adquirindo as partes dos demais 

sócios da Casa de Saúde, tornando-se assim o único proprietário.  

Quando foi fundado, o hospital psiquiátrico possuía apenas 25 leitos e, com os 

devidos investimentos, foi gradativamente aumentando a sua estrutura, chegando a ter 280 

leitos para tratamento no ano de 1983, o que demonstra o grande crescimento e importância que 

a HMSCL passou a exercer na cidade e região.  

Foram colhidos alguns dados da monografia de Amauri Morais de Albuquerque 

Júnior, obtidos por meio de fontes jornalísticas, com o intuito de comprovar este aumento do 

número de leitos psiquiátricos no São Camilo. Destarte, enquanto que no ano de 1969, quando 

surgiu o hospital, tinham disponíveis 25 leitos, em 1983 a instituição disponibilizava de 280 

leitos, um aumento superior a treze vezes.  

Importante demonstrar que, neste momento da história, foi fundamental que os 

leitos psiquiátricos aumentassem, de modo que possibilitariam que pessoas em sofrimento 

mental não fossem submetidas a um tratamento distante da família, nem tampouco colocadas 

em prisões, juntos aos detentos. Toda essa conjuntura continuou a crescer, na medida em que, 

no ano de 2002, o HMSCL tinha 340 leitos disponíveis para internação, mesmo diante de toda 

a luta pela desospitalização (CRIVES, 2003). 

Porém, vale relembrar que foi somente no final da década de oitenta que a Reforma 

Psiquiátrica começou a ganhar força no Brasil, principalmente quanto ao viés antimanicomial. 

Com isso, mesmo que lentamente, começaram a surgir as lutas por uma rede assistencial em 

saúde mental muito mais comunitária, em detrimento do clássico hospital psiquiátrico, bem                                                            
13 Informação obtida junto à Casa de Saúde São Camilo de Léllis.  
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como de seus métodos terapêuticos. Esse movimento efetivou-se principalmente quando foi 

promulgada a Lei 10.216/01, que, conforme já falamos sobre ela, prevê uma nova forma de 

tratamento, influenciada principalmente pelo modelo proposto por Basaglia.  

Essa lei surgiu em meio a uma grande utilização dos hospitais psiquiátricos 

privados no tratamento das pessoas com transtornos mentais, visto que para essas instituições 

eram destinados, quase que exclusivamente, os investimentos federais referentes à saúde 

mental. Com isso, os demais serviços previstos em lei, que deveriam substituir os hospitais 

psiquiátricos, acabavam não recebendo o devido incentivo, prejudicando a efetivação das 

diretrizes propostas pela Reforma Psiquiátrica (CRIVES, 2003). 

Entretanto, diversas portarias federais foram essenciais para a mudança desse 

contexto, na medida em que regulamentaram outros serviços extra-hospitalares. Assim, o 

investimento que era praticamente destinado exclusivamente aos hospitais psiquiátricos deveria 

gradativamente ser aplicado também aos serviços substitutivos.  

Justamente por essa mitigação de investimentos, o Hospital Municipal São Camilo 

de Lellis passou a enfrentar sérios problemas para permanecer em funcionamento, o que 

ocasionou a sua municipalização em 1º de abril de 2007. Com isso, a administração da 

instituição passou ao comando do município de Mossoró, passando a compor a II Regional de 

Saúde Pública, o que permanece até os dias atuais.  

Nessa perspectiva, nossa pesquisa ganha maior importância, na medida em que a 

referida instituição, que ainda utiliza a internação como principal serviço terapêutico, continua 

a compor a rede assistencial no país, mesmo que a previsão normativa da Lei nº 10.216/01 e 

subsequentes portarias regulamentares seja de que, gradativamente, esses serviços seriam 

substituídos. Isto posto, é fundamental analisar como a HMSCL está exercendo suas atividades 

atualmente, de modo a comparar os dados sobre seus serviços com as diretrizes assistenciais já 

expostas neste trabalho e perceber se atua ainda como instituição com características asilares.  

No próximo tópico, apresentaremos a metodologia utilizada para o levantamento 

de dados e realizaremos a análise dos serviços da HMSCL, conforme os elementos obtidos com 

a instituição. 

 

3.2 Exposição dos dados obtidos junto ao Hospital Municipal São Camilo de Lellis: uma 

análise sob o enfoque das instituições asilares.   
 Para obtenção dos dados necessários à pesquisa, valemo-nos de duas fontes. A 

primeira foi o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), plataforma mantida 
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pelo governo federal, em que constam dados oficiais sobre todos os estabelecimentos de saúde 

credenciados no país, fornecidos pelos respectivos entes responsáveis.  

De acordo com os dados obtidos junto à plataforma CNES, atualmente a instituição 

conta ativamente com cerca de 111 profissionais, de diferentes áreas, as quais estão assim 

definidos:  

Tabela 1. Profissionais do Hospital Municipal São Camilo de Lellis 

Médicos (Psiquiatras, clínicos) 14 
Enfermeiros  11 
Técnicos e Auxiliares  58 
Nutricionista 2 
Farmacêutico 2 
Terapeuta ocupacional 1 
Assistente social 7 
Psicólogo 3 
Quadro Administrativo 8 
Outros  5 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado do CNES, 2017. 

 
Ademais, consta que foi cadastrado na plataforma oficial em 09 de Agosto de 2003, 

sob o nº 2389215, tendo sua última atualização ocorrido no sistema em 09 de maio de 2017. 

Informa ainda que atua como hospital especializado, no âmbito da saúde mental, com 

atendimento nos três turnos (manhã, tarde e noite).  

Superando esse breve relato sobre as informações obtidas no CNES, nossa segunda 

fonte de dados foram as respostas fornecidas pela administração do HMSCL ao questionário 

estruturado que encaminhamos. Elaboramos 15 perguntas, conforme consta em anexo, que 

buscavam levantar elementos como a quantidade de leitos e atendimentos realizados na 

instituição; os procedimentos utilizados para a internação, bem como os profissionais neles 

envolvidos; as atividades desempenhadas na instituição que favoreciam a autonomia dos 

usuários; e a integração com os demais serviços previstos na Rede de Atenção Psicossocial.  

As questões elaboradas visavam a identificar os elementos essenciais para a 

definição da existência de características asilares nos serviços da instituição, conforme o que 

sintetizamos a partir dos estudos das normativas, discorridos no capítulo 214. Vale ressaltar que                                                            14 Em nossas pesquisas, buscamos conferir se o próprio Ministério da Saúde possuía algum tipo de instrumental específico para conferência dos serviços prestados pelos hospitais psiquiátricos, no formato de formulário/questionário, check list, ou congêneres, geralmente elaborados a partir de protocolos específicos, como os que são aplicados a outros serviços de saúde e utilizados por equipes de fiscalização/auditoria. Não identificamos nenhum material oficial com essa finalidade. Desse modo, como já dissemos, a elaboração de questionário próprio para a pesquisa foi baseada especialmente no levantamento dos requisitos assistenciais preconizados pela lei 10.216/01 e portarias regulamentares, interpretados a partir do referencial teórico do movimento de Reforma Psiquiátrica e suas influências na construção e aprovação das referidas normas, conforme apresentado no capítulo 1. 
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não adentraremos na estrutura física da instituição, na medida em que tentaremos, mesmo que 

de forma singela, entender se o HMSCL está cumprindo com suas funções terapêuticas, 

interligada com os demais serviços que compõe a RAPS, dentro das diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica.  

Após conversas iniciais, por telefone e pessoalmente, a fim de identificar o setor 

competente para prestar as informações que seriam necessárias à pesquisa, o questionário foi 

encaminhado à direção do hospital psiquiátrico de Mossoró/RN, na pessoa do dr. João Batista 

de Souza, médico psiquiatra, atual diretor da instituição.  

É fundamental esclarecer que as respostas oferecidas ao questionário mostraram-se 

demasiadamente sucintas em relação ao nosso objetivo, o que dificultou nossa percepção de 

muitas características institucionais do HMSCL e limitou o horizonte de conclusões que, a partir 

delas, poderíamos inferir. Mesmo assim, tentamos extrair ao máximo todas as informações 

colhidas.  

De modo a entender como atualmente funciona, diante do novo modelo assistencial 

em saúde, perguntamos qual o número de leitos existentes na instituição, bem como se a 

quantidade seria suficiente para a demanda local. Com um número bastante inferior ao que 

apresentou no ano de 1983 (280 leitos), atualmente o hospital possui somente 70 leitos e, 

conforme foi respondido no questionário, esse número não seria satisfatório para a demanda 

que hoje procura pelos serviços assistenciais do local. 

Ademais, a instituição conta com 75 usuários internados, divididos em 50 homens 

e 25 mulheres, tendo sido informado que a grande maioria está somente em caráter provisório15, 

enquanto o tratamento hospitalar for necessário para o retorno ao convívio social.  

Esses dados revelam, ainda, o quanto a Reforma Psiquiátrica foi importante, pelo 

menos a princípio, para reduzir o número de leitos dos hospitais psiquiátricos. Porém, é 

fundamental relembrar que a gradual extinção dos serviços hospitalares deve acontecer 

simultaneamente à criação e crescimento dos demais serviços comunitários.  

Assim, são dois movimentos que caminham paralelamente, quais sejam, a formação 

de uma rede de atenção destinada à saúde mental em detrimento das internações hospitalares, e 

o outro busca fiscalizar e progressivamente reduzir os leitos dos hospitais (CONFERÊNCIA 

REGIONAL DE REFORMA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, 2005).                                                             
15 Informação obtida via contato telefônico com a servidora da CSSCL conhecida por “Socorro”, na medida em 
que vimos a necessidade desses dados, não fornecidos pelas respostas do questionário.  
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A extinção gradual dos leitos de hospitais psiquiátricos sem a oferta de assistência 

por parte de outros serviços não cumpre o que se objetiva com o movimento antimanicomial – 

pelo contrário, a falta de capacidade dos serviços comunitários para absorver a demanda egressa 

da rede hospitalar implicaria em outras formas de violação ao direito das pessoas usuárias da 

rede de saúde mental. Por isso, é fundamental, além de gradualmente os leitos serem 

diminuídos, haver um grande investimento em toda a Rede de Atenção Psicossocial, para que 

finalmente esta possa cumprir com o objetivo principal do Movimento Reformador, que seria 

a garantia de direitos e integração social das pessoas em sofrimento mental.  

Incialmente cumpre demonstrar que não foi possível obter a resposta da pergunta 

nº 2 do questionário, na qual buscou descobrir qual o perfil dos usuários. Não sabemos se essa 

omissão aconteceu pela dificuldade de acesso a esses dados nos prontuários – falta de 

informatização e/ou sistematização, por exemplo –, ou pela inexistência dos mesmos. A nossa 

intenção principal com esse questionamento foi justamente perceber se havia um perfil 

recorrente nos quadros de internação do HMSCL e, existindo, se tal perfil coincidiria com 

algum(ns) grupo(s) socialmente vulnerabilizado pela violação sistêmica de seus direitos16.  A 

partir de tal constatação, poderíamos levantar a hipótese de o Hospital Municipal São Camilo 

de Lellis exercer atualmente, mesmo que implicitamente, uma função de higienizador social, 

como fora praticado pelos manicômios em épocas remotas. Diante da falta de resposta e da 

impossibilidade de supri-la através de outra fonte – ao menos no tempo existente para a 

realização da pesquisa –, ficamos impossibilitados de sugerir qualquer reflexão a esse respeito.  

Tentamos saber, ainda, se em todos os casos em que se procedeu à internação do/da 

paciente tal procedimento seria, de fato, necessário, sendo respondido que “a princípio, sim”.  

Visto que uma das principais diretrizes da Reforma Psiquiátrica é que a internação deve ser 

utilizada como último recurso dentro dos métodos terapêuticos existentes, o que é preconizado, 

dentre outros dispositivos, no art. 4º da Lei nº 10.216/01; art. 10, II, da Portaria nº 3.088/11; e 

art. 3º, V, da Portaria nº 148/2012, o HMSCL vêm cumprindo, aparentemente, essa orientação.   

Conforme resposta ao questionário à pergunta nº 7, quanto ao tempo médio de 

internação no São Camilo, mesmo que a média de hospitalização na instituição seja de 

aproximadamente 30 (trinta) dias, alguns usuários estão internados por um tempo muito 

superior. Nesta perspectiva, vemos que o HMSCL está, ao que tudo indica, por exercer funções 

que outros serviços terapêuticos deveriam estar executando, sempre integrado na Rede de 

Atenção Psicossocial. A justificativa da direção foi no sentido de que aqueles “que não ficam                                                            16 Como exemplo a população mais pobre, negros, menos instruídos, homossexuais, etc.  
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com as famílias e que já não se beneficiam do hospital, terminam se ‘institucionalizando’. A 

proposta, segundo a resposta da questão, é o funcionamento das ‘residências terapêuticas’”. 

Aqui temos um grande problema, na medida em que o hospital psiquiátrico, em 

nenhuma hipótese, pode ser utilizado como asilo ou abrigo, conforme preleciona o §3º, art. 4º, 

da Lei nº 10.216/01, o que revelaria-se como característica asilar, conforme já estudamos. Dessa 

forma, é visível que o HMSCL, mesmo exercendo um papel social quanto a pessoas 

vulneráveis, a partir do momento em que pratica internações prolongadas de pacientes, sem 

uma justificativa terapêutica voltada à sua recuperação e promoção de sua autonomia, passa a 

descumprir o novo modelo assistencial, de modo a não favorecer a reintegração social dos 

pacientes em saúde mental, reproduzindo o caráter excludente e não terapêutico dos hospitais 

psiquiátricos.  

Isto posto, devem ser criados mecanismos que assegurem a saída destes sujeitos de 

longos períodos de internamento e, conforme foi prevista na resposta do questionário, as 

residências terapêuticas passariam a ser de grande valia no cuidado dessas pessoas 

institucionalizadas. Conforme já foi explicitado, a portaria 106/2000 veio justamente para 

regulamentar as residências terapêuticas, sendo destinadas a pessoas que foram internadas 

ininterruptamente por dois anos ou mais.  

A permanência no hospital de pessoas que não precisariam estar internadas, como 

forma de “abrigamento”, portanto, não é uma forma de realização da residência terapêutica, 

mas, pelo contrário, trata-se da repetição da institucionalização excludente, característica do 

modelo manicomial clássico. Assim, é necessário que o hospital psiquiátrico possua forte 

ligação com o serviço de residências, de modo a auxiliar a reintegração social dos egressos 

institucionais.  

Porém, conforme foi explicitado nas respostas do questionário, hoje o município de 

Mossoró, bem como a região, passa por uma grande precariedade quanto à Rede de Atenção 

Psicossocial. Mesmo que a previsão seja pela criação e fortalecimento de diversos outros 

serviços comunitários, atualmente o HMSCL exerce a assistência em saúde mental juntamente 

com outros poucos serviços, como o CAPS, ambulatórios e UBS, o que torna deficitário todo o 

tratamento.  

Nessa perspectiva, a partir do momento em que os serviços assistenciais não estão 

recebendo o devido investimento e, consequentemente, não sendo efetivados na região, o 

Hospital Municipal São Camilo de Lellis passa a exercer funções que normativamente são 

proibidas, tendo ocasionalmente a institucionalização crônica dos usuários.  
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E esta cronicidade institucional só é possível quando o hospital psiquiátrico assume 

características asilares, desprovidas de um tratamento integral, bem como não preservam os 

direitos previstos no art. 2º, parágrafo único, incisos I a IX.  

Outra pergunta apresentada (questão nº 5) foi relativa aos procedimentos utilizados 

quando das internações, bem como acerca da equipe profissional incumbida em cuidar nas 

dependências do hospital. Respondendo, o diretor do HMSCL afirmou:  

 
Quando internados, os pacientes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar: 
médico psiquiatra, médico clínico, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, 
serviço social, nutricionistas e enfermeiros. Quando tem alta, os pacientes são 
encaminhados para a rede CAPS ou ambulatórios.  

   
Com base nessa resposta, são possíveis algumas conclusões, a partir das diretrizes 

trazidas pela Lei nº 10.216/01, com relação ao tratamento integral. Primeiramente, mesmo 

utilizando-se da internação e de estruturas físicas fechadas, ao contar com os serviços de uma 

equipe multiprofissional, com características multidisciplinares, a instituição em destaque 

atenderia, a priori, às determinações normativas a esse respeito.  

Essa equipe, formada por profissionais de diversas áreas, conforme arrolados pela 

direção, vai contrapor justamente ao saber absoluto psiquiátrico, tão presente nas antigas 

instituições hospitalares. Configura-se, assim, um tratamento complexo, que não utiliza 

somente a doença como parâmetro terapêutico, mas sim os próprios indivíduos, com suas 

realidades e peculiaridades, colocando a enfermidade “entre parênteses”, conforme orientava o 

modelo proposto por Basaglia, na medida em que o sujeito em sofrimento mental não se limita 

à sua doença, mas é tratado como um ser humano com todas as suas individualidades (PAIVA, 

2003). 

Porém, a direção nos revela, através da resposta seguinte referente à questão nº 8, 

que as instalações e a estrutura como um todo que atualmente compõe o tratamento no São 

Camilo “não são adequadas por falta de recursos para a saúde mental”, o que termina por 

precarizar o serviço a ser exercido. Este é um ponto crucial para que a Rede assistencial seja 

efetivada, na medida em que a existência de estruturas físicas adequadas é fundamental para se 

promover, de fato, o tratamento integral17.                                                            17 Destaca-se que não foi possível a realização de visitas ao HMSCL para aferição dos espaços físicos do hospital. Suas visitas in loco tiveram a finalidade de buscar o contato com a administração. O procedimento de visitação e conferência das estruturas físicas, com vistas a avaliar sua adequação aos protocolos normativos, seria mais longo e complexo do que o tempo disponível para a realização da pesquisa permitiria. Desse modo, com base da informação da própria direção de que o espaço e instalações físicas do hospital não são adequadas ao cumprimento de suas finalidades, abre-se caminho para um outro estudo, através do qual se tome conhecimento dessas condições, a partir de inspeções específicas, a serem realizadas por meio de métodos apropriados. 
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Destarte, o atual modelo de cuidado em saúde mental, prevê não apenas a inclusão 

de diversos serviços multiprofissionais, mas requer também estruturas físicas e materiais 

adequados para a realização dos objetivos terapêuticos. Este talvez seja um dos grandes 

problemas pelos quais a HMSCL passe atualmente, que, em razão da diminuição de verbas, não 

pode oferecer todos os serviços de forma adequada dentro da instituição.  

Quanto ao preceito que preconiza o protagonismo dos sujeitos, que precisam ser 

ouvidos e informados, bem como suas famílias, acerca da sua enfermidade e tratamento a ser 

utilizado desde o primeiro contato com a instituição, perguntamos (questão nº 4) se a equipe 

profissional escuta os usuários e seus familiares antes e durante da internação. Segundo a 

resposta que nos foi dada, mesmo que não tenham sido informados os instrumentos utilizados 

para este fim, a instituição vem cumprindo essas recomendações, possibilitando que o usuário 

e seus familiares contribuam para ser dado o melhor tratamento. Destaque-se também que o 

diagnóstico inicial é oferecido exclusivamente pelos psiquiatras, “profissionais habilitados 

legal e tecnicamente para diagnosticar e tratar”, segundo resposta do diretor João Batista de 

Souza.  

Aqui, precisamos relembrar o que preconiza o art. 4, §2º da Lei nº 10.216, o qual 

assegura que deve ser oferecido um tratamento integral, incluindo serviços multiprofissionais. 

Neste sentido, a orientação normativa, ao que nos parece, é que em todo o processo terapêutico, 

incluindo também o diagnóstico, é fundamental a presença de diversos profissionais. Assim, 

em sentido diverso ao da informação obtida junto ao Hospital Psiquiátrico de Mossoró seja de 

que somente os psiquiatras são aptos a diagnosticar e tratar os sujeitos em sofrimento mental, 

vê-se que a política assistencial brasileira opta por serviços terapêuticos interdisciplinares.   

Outra diretriz normativa questionada, conforme pergunta nº 15, foi a integração da 

HMSCL com os demais serviços da RAPS. Conforme já fora diversas vezes explicado, a Rede 

precisa estar completamente interligada, de modo a haver um auxilio mútuo entre todas os 

mecanismos assistenciais, favorecendo que os objetivos terapêuticos sejam efetivados.  

De acordo com a resposta no questionário, o São Camilo encaminha os usuários 

egressos do hospital psiquiátrico para os Centros de Atenção Psicossocial, com o intuito de 

auxiliar numa futura reintegração social, bem como para os serviços ambulatoriais, além do 

apoio pelas UBS. Vislumbra-se, portanto, que diversos outros serviços previstos 

normativamente18 não foram incluídos como atuantes juntamente com o São Camilo, o que nos                                                            
18 Serviços como os Centros de Convivência, Enfermarias Especializadas, Serviços Residenciais Terapêuticos, 
bem como incentivos à geração de trabalho e renda às pessoas em sofrimento mental.   
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possibilita chegar a duas hipóteses: a falta destes serviços em âmbito regional ou que o Hospital 

ainda precisa buscar se associar a eles.  

Infelizmente, a resposta oferecida não foi suficiente para retirar essas conclusões, 

mas deduz-se ao menos que o HMSCL precisa avançar quanto à integração com toda a RAPS, 

visto que somente a presença dos hospitais, CAPS e ambulatórios não são capazes de oferecer 

o melhor tratamento em saúde mental previsto em Lei.  

Outra consequência desta precariedade da RAPS é que os hospitais psiquiátricos 

acabam por ser o serviço terapêutico inicial no tratamento, contrariando o disposto no já 

mencionado art. 4º da Lei nº 10.216/01, que atribui o caráter subsidiário à internação. Nesse 

tocante, questionamos (questão nº 3) se era necessário ter passado anteriormente por outros 

serviços integrantes da rede assistencial antes da internação perante a instituição referenciada. 

Conforme foi respondido, essa situação acontece com o São Camilo, em que a internação é 

utilizada mesmo quando outros serviços extra-hospitalares ainda não tenham sido buscados 

pelos pacientes/famílias. Assim, a resposta apontou que “quando o paciente apresenta quadro 

clínico com riscos para si e para terceiros”, acaba sendo internado.  

Tal medida mostra-se importante quando entendemos que a vida dos sujeitos em 

sofrimento mental, bem como a de terceiros, precisa ser preservada, de modo a ter a maior 

redução de danos possível. Os sujeitos e suas famílias, na falta de outros mecanismos 

assistenciais, utilizam-se dos hospitais psiquiátricos. Porém, vale salientar que a justificativa da 

indisponibilidade de serviços na Rede não pode ser considerada válida para a própria Rede, 

com o risco de jamais alterarmos a realidade assistencial.  

Com isso, se legitimarmos a utilização dos hospitais psiquiátricos para funções 

previstas a outros serviços, estaremos possibilitando que a Rede de Assistência Psicossocial 

nunca se efetive em âmbitos regional e nacional, e todos os avanços alcançados pelo 

Movimento da Reforma Psiquiátrica no plano normativo não sejam colocados em prática.  

Superando a subsidiariedade dos hospitais no tratamento em saúde mental, é 

fundamental também entender como as internações no HMSCL, em conjunto com todos os 

outros serviços, vão ser importantes para assegurar a autonomia, a liberdade, e 

consequentemente sua reintegração social. Nessa perspectiva, perguntamos na questão nº 10 se 

existiam e quais seriam os procedimentos utilizados para favorecer justamente essa 

emancipação institucional, e tivemos por resposta que “todos os serviços, quando atuam em 

conjunto, favorecem a autonomia do paciente”.  
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A referida resposta não nos oferece subsídio para identificar e compreender os 

métodos terapêuticos e organizacionais adotados pela HMSCL para promoção da autonomia 

dos usuários. Mesmo assim, tal resposta aponta a necessidade da integração de todos os métodos 

terapêuticos, na medida que quando atuam juntos possibilitam com maior eficiência a 

independência dos sujeitos em sofrimento mental para assumir as ações cotidianas.  

Além disso, questionamos (questão nº 11) se existem ações internas que 

possibilitem aos usuários experiências de sociabilidade, tendo sido respondido que o HMSCL 

investe numa equipe multidisciplinar para favorecer as trocas sociais entre os pacientes da 

instituição, sendo de grande importância para a futura reintegração social desses indivíduos. 

Vemos, portanto, que, neste quesito, conforme a resposta oficial da direção, o São Camilo está 

atuando em conformidade com as diretrizes normativas quanto ao cuidado em saúde mental, 

cumprindo, através de uma equipe multiprofissional a função social dos hospitais.  

Porém, além de todo esse tratamento complexo a ser realizado, todos os hospitais 

psiquiátricos foram obrigados a exercer uma fiscalização de seus serviços, de modo a auxiliar 

no controle das atividades exercidas nas instituições. Isto vai ser importante principalmente 

quanto ao financiamento pelo Governo Federal, que somente será efetivado se o hospital estiver 

de acordo com as normativas propostas.  

Para isso, conforme preleciona a Portaria nº 118, de 18 de fevereiro de 2014, deve 

ser realizado um relatório a cada 6 (seis) meses, a ser enviado para o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), responsável por alocar todas as informações relacionadas 

a estrutura profissional e financeira das instituições de saúde. Quando não atualizado, ou em 

desconformidade com as regulamentações normativas, os hospitais psiquiátricos correm o risco 

de não receberem verbas destinadas ao seu funcionamento.  

Porém, vale salientar que este investimento do Governo atua paralelamente à 

gradual redução dos leitos psiquiátricos, de modo a facilitar a construção da rede substitutiva 

na atenção psicossocial, sendo estas as principais políticas no novo modelo assistencial. Essa 

diminuição dos leitos vem acontecendo de forma intensa nos últimos anos, principalmente 

quando foram criados o Plano Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares 

(PNASH/Psiquiatria) e o Programa de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica (PRH) 

(HEIDRICH, 2007). 

Essas duas estratégias federais consistem em justamente analisar a situação atual 

dos hospitais psiquiátricos, bem como favorecer que de forma gradual e planejada que os leitos 

sejam reduzidos. O PNASH tem como finalidade específica diagnosticar a real conjuntura 
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física, funcional e profissional dos hospitais, confrontando com o número de leitos, para se 

chegar a uma avaliação. Enquanto o PRH busca efetivar a redução de leitos dos macro-

hospitais, com mais de 600 leitos, e dos hospitais de grande porte, entre 240 a 600 leitos.  

Estas políticas utilizam dos financiamentos para promoverem uma das principais 

diretrizes da reforma psiquiátrica, qual seja, a redução dos hospitais psiquiátricos. Com isso, 

incentivam as instituições que estejam utilizando serviços extra-hospitalares, em detrimento do 

modelo hospitalar.  

Nessa perspectiva, procuramos saber, através das questões nº 12 e 13, como o 

HMSCL exerce essa fiscalização dos seus serviços, bem como se os funcionários 

constantemente realizam relatórios das suas atividades. Descobrimos, a partir desta pergunta, 

que o hospital psiquiátrico de Mossoró precisa avançar na esfera administrativa, na medida em 

que foi nos revelado que apenas existe uma proposta no sentido de haver estes relatórios 

profissionais, não sendo ainda efetivada. Ademais, e talvez a situação se mostra ainda mais 

preocupante, é que não existe um relatório atualizado dos serviços prestados e usuários 

atendidos.  

Porém, ao analisarmos os dados obtidos junto ao CNES, encontramos uma grande 

contradição quanto às informações prestadas pelo hospital psiquiátrico de Mossoró, na medida 

em que consta na plataforma oficial a sua última atualização na data 09 de maio de 2017. 

Mesmo não sendo informado pelo CNES em que consistiu essa atualização, parece-nos 

incompatível a resposta do São Camilo quanto à ausência deste relatório, visto ser requisito 

indispensável para o repasse de verbas e consequente funcionamento da instituição.   

Esta situação, além de revelar uma deficiência administrativa da instituição, pode 

ser muito prejudicial para o repasse de verbas a ser destinado ao hospital, visto que é um dos 

requisitos para o investimento. Além disso, a partir do momento em que os serviços prestados 

não estão sendo fiscalizados, torna-se ainda mais difícil criar estratégias que aperfeiçoem o 

cuidado no ambiente de saúde mental. 

 Vê-se, portanto, diversas diretrizes que o HMSCL vem desrespeitando, o que 

prejudica bastante a concretização do seu objetivo principal, que é justamente resguardar a vida 

dos usuários e terceiros, bem como reduzir os riscos de danos. Enquanto atuar exercendo 

funções que deveriam ser eminentemente praticadas por serviços extra-hospitalares, presta-se 

a apresentar características de instituições asilares, visto que a própria estrutura física dos 

hospitais psiquiátricos prejudica a reintegração social dos pacientes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo principal desta pesquisa foi averiguar se o Hospital Municipal São 

Camilo de Lellis vem exercendo suas atividades terapêuticas em conformidade com as 

orientações concernentes à atenção integral em saúde para pessoas em sofrimento psíquico ou, 

pelo contrário, seus serviços têm assumido características asilares. Para a análise, foram 

levantados dados oficiais da instituição, obtidos através de consulta ao Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), bem como pelas respostas referentes ao questionário 

estruturado, submetido à administração do referido hospital psiquiátrico.  

De modo a facilitar a compreensão do tema, tratamos de apresentar brevemente o 

contexto em que se desencadeou o movimento da Reforma Psiquiátrica, fruto de diversas 

experiências em todo o mundo, responsável por transformar as concepções que permeavam o 

tratamento em saúde mental. Buscamos, ainda, demonstrar a influência que as diretrizes 

reformistas, principalmente quanto à experiência basagliana, trouxeram ao modelo assistencial 

no Brasil.  

Demonstramos que, a partir de um conjunto normativo pautado pelos preceitos 

reformistas, o novo tratamento preconizado no Brasil para a saúde mental vigente, mesmo que 

ineficaz, deve basear-se principalmente por serviços comunitários, em detrimento das 

instituições asilares, através de um tratamento integral e que assegurasse todos os direitos 

fundamentais relacionados às pessoas em sofrimento mental. Desse modo, utilizamos os dados 

levantados junto ao Hospital Municipal São Camilo de Lellis para confrontar com as diretrizes 

normativas, a fim de concluir como atualmente o hospital psiquiátrico municipal mostra-se 

perante à Rede de Atenção Psicossocial e à sociedade. 

A instituição integrada a uma rede assistencial complexa necessita que todos os 

outros serviços estejam em pleno funcionamento, de modo a influenciar as atividades que o 

hospital psiquiátrico exerce – essa é a característica principal do serviço em rede. Mesmo assim, 

estas instituições precisam assegurar os diversos direitos concernentes aos sujeitos com 

transtornos mentais, através de um tratamento integral. 

Destarte, concluímos, baseando-nos nas respostas apresentados ao questionário, 

bem como nos dados levantados junto ao CNES, que o HMSCL não vem cumprindo todas as 

diretrizes assistenciais propostas pela lei 10.216/01. Dentre as orientações descumpridas, 

enfatizamos a permanência da exclusividade médica no diagnóstico e tratamento, mesmo 

presente uma equipe multiprofissional. Identificamos também a permanência excessiva dos 
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usuários nos hospitais psiquiátricos e a precária integração com os demais serviços previstos na 

Rede de Atenção Psicossocial.   

O HMSCL apresenta atualmente uma equipe de cento e onze profissionais, de 

diversas áreas, conforme preconiza a Lei nº 10.216/01, mas continua por atribuir maior 

importância terapêutica ao saber médico. Verifica-se, portanto, que não é suficiente a presença 

de equipes multiprofissionais para a integralidade terapêutica, na medida em que todas as áreas 

profissionais devem se complementar, com a finalidade de oferecer o melhor tratamento, 

adequado às necessidades de cada indivíduo.  

Além disso, foi afirmado pela direção do hospital que o período de permanência de 

um número considerável de usuários internados no hospital psiquiátrico de Mossoró supera o 

tempo necessário para seu tratamento, o que demonstra que a instituição passa a exercer funções 

eminentemente asilares, como de abrigo, sob o argumento da ineficiência ou inexistência dos 

demais serviços assistenciais.   

É justamente neste ponto que se refere a outra deficiência da instituição em 

destaque, visto que se mostra extremamente frágil sua integração com os serviços previstos na 

RAPS. Mesmo não sendo objeto de estudo deste trabalho diretamente, verificou-se uma 

precariedade dos serviços existentes na rede assistencial em Mossoró, o que dificulta não 

somente serviços de prevenção no tratamento mental, mas também o cuidado aos usuários 

posterior às internações, de modo a ajudar-lhes na reintegração social.  

Como consequência, o hospital municipal acaba por ficar sobrecarregado diante da 

demanda, visto que os demais serviços, conforme alegado pela instituição, estão precarizados 

ou são inexistentes, não permitindo que o tratamento previsto na Lei nº 10.216/01 ocorra de 

modo a assegurar o tratamento integral em saúde mental, espaços de internamento que 

abandonem as características asilares e que garantam os diversos direitos previstos às pessoas 

em sofrimento psíquico, e sua consequente reintegração social.  

É preciso afirmar que algumas das diretrizes assistenciais propostas pela Reforma 

Psiquiátrica estão sendo atendidas pela HMSCL, mas, enquanto hospital psiquiátrico, que 

utiliza da internação como principal método terapêutico, precisa ser gradativamente substituído 

pelos serviços comunitários, que favoreçam mais a autonomia e liberdade dos sujeitos. 

Enquanto a RAPS não se consolidar efetivamente, os hospitais psiquiátricos continuarão a 

exercer forte influência no cuidado em saúde mental, e não se possibilitará que um dos 

principais objetivos da Reforma se consolide, que é a desinstitucionalização.  
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Ao que se indica pelos estudos, a precariedade da Rede em âmbito local tende a 

provocar um maior número de internações, na medida em que não se assegura uma atenção 

básica, nem muito menos um acompanhamento para a efetiva reintegração social. Torna-se, 

portanto, um ciclo vicioso, que não emancipa os sujeitos, que não lhes dão oportunidades 

sociais, institucionalizando suas vidas inclusive fora dos hospitais.   

Entendemos, portanto, que um dos caminhos necessários para que se promova a 

adequação do HMSCL seria um forte investimento para com toda a Rede de Atenção 

Psicossocial, de modo a possibilitar que todos os serviços que a compõe possam, em conjunto, 

interligados e em pleno funcionamento, oferecer o melhor tratamento em saúde mental, e 

consequentemente permitir que as pessoas em sofrimento mental possam ter espaço e voz na 

sociedade. 
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ANEXO 

 
Questionário acerca do Hospital Municipal São Camilo de Lellis 

1) Atualmente, qual o número de leitos? Diante da demanda existente, é um número suficiente? 

2) Quais os perfis dos usuários? Todos são acometidos por algum transtorno mental? 

3) Quais os requisitos e critérios são utilizados para realizar a internação? É necessário ter passado 

anteriormente por outros serviços integrantes da rede de assistência? 

4) O sujeito em sofrimento mental é ouvido antes da internação? E a família? 

5) Quais os profissionais que atuam e quais procedimentos são por eles utilizados para a realização 

do diagnóstico inicial dos usuários? 

6) Quando internados, existem protocolos de tratamento?  

7) Qual a média de tempo das internações? Existem pessoas internadas há mais de 06 meses?  

8) Atualmente, quais serviços são oferecidos nas dependências do hospital psiquiátrico? Todos 

apresentam estrutura física adequada aos fins desejados? 

9) Atualmente, quais as áreas profissionais que atuam no hospital?  

10) Existem serviços que favoreçam a autonomia? Quais são eles? 

11) Existem ações internas que possibilitem as trocas sociais entre os sujeitos? Quais? 

12) Como ocorre a fiscalização interna dos serviços terapêuticos utilizados? Há relatórios 

constantemente atualizados pelos profissionais?  

13) Administrativamente, há um relatório atualizado dos serviços prestados e usuários atendidos?  

14) Quais orientações e encaminhamentos são realizados quando os usuários recebem alta médica? 

15) A Casa de Saúde está integrada com os outros serviços existentes com a rede assistencial? 

Como acontece essa relação? 

 


