
 
 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

CRISTOFTHE JONATH FERNANDES 

 

 

 

 

 

REFORMA PSIQUIÁTRICA (IM)POSSÍVEL? 

Estudo Documental e Analítico (2008 A 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018  



 
 

CRISTOFTHE JONATH FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA PSIQUIÁTRICA (IM)POSSÍVEL? 

Estudo Documental e Analítico (2008 A 2017) 

 

 

 
Dissertação apresentada para defesa ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia do Departamento de 
Psicologia da Universidade Federal do 
Ceará, como requisito final para obtenção 
de Mestre em Psicologia. 
 
Orientador: Prof. Dr. Aluísio Ferreira de 
Lima 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 

 



 
 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

F399r Fernandes, Cristofthe Jonath.
    REFORMA PSIQUIÁTRICA (IM)POSSÍVEL?  : Estudo Documental e Analítico (2008 A 2017) /
Cristofthe Jonath Fernandes. – 2018.
    141 f. : il. color.

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, Fortaleza, 2018.
     Orientação: Prof. Dr. Aluísio Ferreira de Lima.

    1. Psicologia Social. 2. Reforma Psiquiátrica. 3. Datasus. 4. Teoria Crítica. 5. Saúde Mental. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 150



 
 

CRISTOFTHE JONATH FERNANDES 

 

 

 

REFORMA PSIQUIÁTRICA (IM)POSSÍVEL? 

Estudo Documental e Analítico (2008 A 2017) 

 

 

 

 
Dissertação apresentada para 
qualificação ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia do 
Departamento de Psicologia da 
Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial para obtenção de Mestre 
em Psicologia. 

 

 

Aprovada em: ___/___/____ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Dr. Aluísio Ferreira de Lima (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

Dr. Pedro Renan Santos de Oliveira 

Estácio FIC 

 

 

Dr. Walberto Silva dos Santos 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha Mãe,  

Maria de Fátima Borges Fernandes, pois 

isto somente foi possível por ela. 

 

  

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

O que sou e o que faço, consequentemente este trabalho, se bom ou ruim, é 

resultado do amor que recebi de Maria de Fátima Borges Fernandes, minha mãe. Ela, 

mulher proletária, revolucionária do cotidiano, questionadora do que lhe foi posto pela 

sociedade adoecedora, mesmo não estando aqui, é ensinamento cotidiano e daí vem 

minha ânsia de mudar o mundo. Assim, primeiramente meu agradecimento a minha mãe. 

Ao meu pai, Antônio Carlos Fernandes, que sempre confia em mim, mesmo 

antes que eu possa fazer isso, minha imensa gratidão.  

Agradeço ao meu irmão, Érico Borges Fernandes, e a minha irmã, Erika 

Marjory Fernandes, por compartilharmos a vida e eles me ensinarem a construção dessa, 

através da simplicidade de amar. Meu apreço aos meus irmãos, Ramon Victo Silva 

Fernandes e Renan Lutiane Silva Fernandes. 

As minhas amadas sobrinhas, Sara e Samanta, agradeço por serem fonte de 

criatividade, espontaneidade e felicidade, em suas infâncias. 

Agradeço ao meu orientador, Aluísio Lima, por me propiciar liberdade na 

realização desse trabalho e contribuir significativamente na minha formação em 

psicologia, desde a graduação. 

Gratidão imensa aos professores, Pedro Santos e Walberto Santos, que 

avaliaram esse trabalho, como membros da banca, e que a partir das suas indicações foi 

possível a conclusão desta pesquisa com um nível qualitativo expressivo. 

A todos os meus amigos, que felizmente não são poucos, meu sincero 

agradecimento, por compartilharem comigo a caminhada do viver e serem fonte de força 

nos tempos difíceis que vivemos, e assim, contribuírem com esse trabalho. A André 

Cyrino, irmão que a vida me presenteou, a Esther Kühles, amiga surpreendente, a Andríne 

Guimarães, amiga de apoio intempestivos em meus desafios, a Andressa, Beatriz, que 

compartilhamos os sonhos da universidade, a João Martins e Daniel Benevides, amigos 

que me fazem sentir saudades de Fortaleza, muito obrigado, pois de certo modo cada um 

contribuiu com o resultado desse trabalho. A Bel, Daniel, Gil e Naldo, amigos de longa 

data e para a vida, com os quais descobri os prazeres e desafios da universidade, gratidão 

e que sigamos juntos. 

Muitíssimo obrigado a Julia Picatto, que me auxiliou significativamente na 

decisão de realizar essa pesquisa. 



 
 

A Diana Montenegro meu profundo afeto, por ter compartilhado dos 

momentos mais desafiadores da realização deste trabalho, de forma amorosa e me 

acolhendo. 

Enfim, agradeço a todos que contribuíram com minha caminhada e 

especialmente à classe proletária, a qual pertenço, e que mesmo diante de tantas opressões 

continua sendo expressão de vida.  

Deixo claro que não há nada a agradecer pelas práticas de opressão sofridas, 

por suposta contribuição a minha formação. Isso lhes justificaria e levaria a 

considerarmos aceitável a violência e opressão sofrida por tantos em nossa sociedade.  

Como disse, acima, sou resultado da expressão de amor e a ele que devo 

agradecimento. 

 

  



 
 

RESUMO 

 

O problema de pesquisa deste trabalho é se a Reforma Psiquiátrica Brasileira alcançou 

seus objetivos. Partimos da concepção de desinstitucionalização como objetivo da 

reforma psiquiátrica, significando a criação de serviços totalmente substitutivos ao 

hospital psiquiátrico e a alteração do estatuto jurídico da pessoa em sofrimento mental. 

Para dar resposta a questão colocada, realizamos uma revisão bibliográfica, constituída 

de três corpora. O primeiro corpus foi composto pela produção bibliográfica indexada no 

Portal da Capes, no período de 2001 a 2017, a qual foi analisada se existia pertinência da 

concepção de desinstitucionalização, como objetivo da mais atual reforma psiquiátrica 

brasileira. O segundo corpus constituiu-se dos três últimos documentos legislativos, que 

regeram a assistência à saúde mental no Brasil. O terceiro corpus foi construído com os 

dados de ofertas dos serviços psiquiátricos e substitutivos, no Brasil, no período de 2008 

a 2017. Na análise da produção bibliográfica foram criadas 12 categorias que agruparam 

as 166 formas de uso do termo desinstitucionalização identificadas, que apresentam um 

cenário não consensual, indicando um campo de disputa política na nomeação dessa 

experiência. A análise legislativa evidenciou avanço nos direitos do sujeito atendido pela 

assistência à saúde mental, ao não constar na mais recente legislação a perda imediata da 

capacidade civil do sujeito internado em hospital psiquiátrico, porém pode-se constatar a 

perpetuação das modalidades de internamento psiquiátrico involuntário e compulsório, já 

vigentes na legislação do ano 1934. A análise dos dados quantitativos da oferta dos 

serviços de assistência à saúde mental nos permitiu verificar a ocorrência de redução do 

número de leitos, do número de internamento e do faturamento dos hospitais psiquiátrico. 

Constatou-se ainda que houve avanço na oferta dos diversos serviços de ênfase 

comunitária, entretanto o número de municípios atendidos por estes serviços permaneceu 

restrito e concentrados em regiões específicas do país. Assim, identificou-se um cenário 

questionável de consolidação da reforma psiquiátrica, devido aos modos como o processo 

de alcance dos seus objetivos é efetivado.   

 

Palavras-Chave: Psicologia Social, Reforma Psiquiátrica, Datasus, Teoria Crítica, Saúde 

Mental. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The research problem of this work is whether the Brazilian psychiatric reform has reached 

their goals. We start from the conception of deinstitutionalization as the objective of 

psychiatric reform, meaning the creation of fully substitutive services to the Psychiatric 

Hospital and the alteration of the legal status of the person in mental distress. To answer 

the question posed, we conducted a bibliographic review, consisting of three corpora. 

The first corpus was composed of indexed bibliographic production in the Portal Of 

Capes, in the period 2001 to 2017, which was analyzed if there was pertinence of the 

conception of deinstitutionalization, as objective of the most current brazilian psychiatric 

reform. The second corpus constituted of the last three legislative documents, what 

focused on mental health care in Brazil.  The third corpus was built with the data of offers 

of psychiatric and substitutive services in Brazil, in the period 2008 to 2017. In the 

analysis of the bibliographic production, 12 categories were created that grouped the 166 

forms of use of the term deinstitutionalization identified, which present a non-consensual 

scenario, indicating a field of political dispute in the appointment of this experience. The 

legislative analysis evidenced advances in the rights of the subject assisted by mental 

health care, because not listed in latest legislation the immediate loss of the civilian 

capacity of the subject hospitalized in a psychiatric hospital, however was verified the 

perpetuation of the modalities of involuntary and compulsory psychiatric internment, 

already in force in the legislation of the year 1934. The analysis of the quantitative data 

on the provision of mental health care services allowed us to verify the occurrence of 

reducing the number of beds, the number of internment and of billing of psychiatric 

hospitals. It was also observed that there was an advance in the supply of the various 

services of community emphasis, however the number of municipalities attended by these 

services remained restricted and concentrated in specific regions of the country. Thus, a 

scenario was identified questionable of the consolidation of the psychiatric reform, due 

to the ways in which the process of achieving its objectives. 

 

Keyword: Social psychology, Psychiatric Reform, Datasus, Critical Theory, Mental 

Health. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A assistência à saúde mental na América Latina tem como um de seus marcos 

recentes a Declaração de Caracas de 1990, no qual a Organização Pan-Americana (OPA) 

e Organização Mundial da Saúde conclamam os governos latinos americanos para 

reestruturar a Atenção Psiquiátrica, retirando a ênfase da assistência do hospital 

psiquiátrico. (OPA, 1990). Já no ano de 2013, o redirecionamento da assistência à saúde 

mental tornou-se objetivo de todos os membros cossignatários da Organização Mundial 

de Saúde (OMS/WHO), que publicou o Plano de Ação Sobre Saúde Mental 2013-2020, 

estabelecendo como um dos seus objetivos “proporcionar no ambiente comunitário 

serviços de assistência social e de saúde mental completos, integrados e com capacidade 

de resposta.” (WHO, 2013, p. 10). 

No Brasil, desde 2001, ano de homologação da Lei nº 10.216, ocorre um 

redirecionamento dos serviços de atenção à saúde mental para a comunidade, 

privilegiando a criação e oferta de serviços que permitam a perpetuação dos vínculos 

sociais das pessoas atendidas por esses serviços (BRASIL, 2001). Um dos fatores 

preponderantes para a homologação da referida lei, é o processo jurídico conhecido como 

Caso Damião Ximenes (LIMA, 2010; PONTES 2015), o qual resultou na condenação do 

Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). A repercussão desse caso 

resultou na aproximação do Estado brasileiro às demandas dos movimentos sociais de 

então, movimentos esses que reivindicavam melhores condições da assistência à saúde 

mental. Essa direção fica explícita na resposta do Brasil à CIDH, no documento 

Alegações Finais, ao referir-se a Lei nº 10.216/2001: 
 
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de sofrimento 
psíquico e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Referida norma 
respondeu a antigos reclamos do movimento antimanicornial, tendo refletido 
em seu texto recorrentes propostas das conferências nacionais de saúde mental, 
evidenciando um consenso sobre uma lei nacional para a reforma psiquiátrica 
no Brasil. (Brasil, 2006, p. 17). [grifo nosso]. 
 

Trata-se, entretanto, de uma legislação resultante de um longo processo 

social, nomeado como Reforma Psiquiátrica Brasileira (RP), que tem seu início indicado 

por Amarante (1995), com a crise da Divisão Nacional de Saúde Mental (Dinsam), órgão 

do Ministério da Saúde, em 1978, devido à deflagração da greve de profissionais e 

estagiários. A partir desta greve se constitui o Movimento dos Trabalhadores de Saúde 

Mental (MTSM), o qual teve como pautas de reivindicação os seguintes pontos: 

melhorias de condições de trabalho, como regularização de contratos, redução de carga 
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horária, aumento salarial; crítica à cronificação do manicômio e o uso do eletrochoque; 

melhores condições de assistência e humanização dos serviços (AMARANTE, 1995). 

Surge aqui uma questão que começa a nortear a presente pesquisa: passadas 

quase duas décadas desde sua formalização legal, com a homologação da Lei nº 

10.216/2001, a Reforma Psiquiátrica Brasileira alcançou seus objetivos? 

Para subsidiar a resposta desta questão, entendemos a desinstitucionalização 

como objetivo da reforma psiquiátrica. Todavia, desinstitucionalização trata-se de um 

conceito de amplo espectro, discutido por vários autores, indo de práticas de atenção à 

saúde mental, passando por estabelecimento de novas relações entre profissionais e 

pessoas cuidadas, chegando à reivindicação de um novo espaço para a loucura em nossa 

sociedade. Essa concepção mais abrangente propõe uma nova forma da sociedade se 

relacionar com a loucura, sendo necessária para sua efetivação a alteração dos serviços 

de saúde mental ofertados e a construção de outra concepção sobre a experiência da 

loucura e as relações sociais estabelecidas com esta. A desinstitucionalização não deve 

ser apenas do louco, mas deve ser tomada como um processo amplo, conforme Magda 

Dimenstein (2006, p. 303) afirma: 
 
desinstitucionalização do social, do nosso apego às formas de vida 
institucionalizadas, onde é preciso produzir um olhar que abandona o modo de 
ver próprio da razão, abrir uma via de acesso à escuta qualificada da desrazão, 
e considerar outras rotas possíveis que possam não apenas lutar contra a 
sujeição fundante da sociabilidade capitalista, mas também instigar a 
desconstrução cotidiana e interminável das relações de dominação. 

 

Ao se caracterizar como essa alteração das relações sociais para com a 

loucura, a desinstitucionalização pretende que o sujeito não seja mais tomado 

estaticamente como o louco, mas que a sua autonomia seja potencializada, no intuito de 

que se realizem como sujeitos para além do adoecimento. Isso pode ser percebido em 

Amarante, quando toma desinstitucionalização como um processo “ético-estético, de 

reconhecimento de novas situações que produzem novos sujeitos, novos sujeitos de 

direito e novos direitos para os sujeitos.” (2015, p.114); com Ernesto Venturini (2010, p. 

143), ao afirmar: “mais do que um tratamento ou uma adaptação, a desinstitucionalização 

consiste em um crescimento da pessoa”. E em Rotelli, Leonardis e Mauri (1990, p. 32), 

quando indicam que “o objetivo prioritário da desinstitucionalização é transformar as 

relações de poder entre instituição e sujeitos e, em primeiro lugar, os pacientes”. 

Trata-se, portanto, de um conceito definido por muitos autores com amplo espectro, 

abrangendo aspectos micro, como a construção de novos serviços de atenção à saúde, e 

macros, ao versar sobre novas relações sociais para com a loucura. Diante desta 
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multiplicidade, tomaremos como conceito operador desse trabalho o proposto por Rotelli, 

Leonardis e Mauri (1990), devido a capacidade de aglutinar concisamente os âmbitos 

micro e macro que comporiam o conceito de desinstitucionalização; por conceituarem de 

formar passível de parametrização e verificação; e, ainda, pela reconhecida influência de 

Rotelli como teórico da reforma psiquiátrica brasileira.  

Entendemos que Rotelli, Leonardis e Mauri apresentam parâmetros para as 

novas relações sociais para com a loucura, assim tratando do âmbito macro, quando diz: 
 
A desinstitucionalização muda progressivamente o estatuto jurídico do 
paciente (de paciente coagido a paciente voluntário, depois o paciente como 
“hóspede”, depois a eliminação dos diversos tipos de tutela jurídica, depois o 
restabelecimento de todos os direitos civis). Em síntese, o paciente se torna 
cidadão em pleno direito e muda com isto a natureza do contrato com os 
serviços. (1990, p. 34). 
 

O parâmetro nesse âmbito consiste no status do sujeito perante a legislação 

que versa sobre a saúde mental. Então, assim entendendo desinstitucionalização e a 

identificando como objetivo da atual reforma psiquiátrica, analisaremos se a legislação 

pertinente ao campo da saúde mental foi alterada a partir da reforma para possibilitar que 

o paciente se torne um cidadão em pleno direito. 

Quanto ao âmbito micro, de desinstitucionalização como novos serviços 

substitutivos, Rotelli, Leonardis e Mauri afirmam que essa deve ser caracterizada por:  
 
A construção de estruturas externas que são totalmente substitutivas da 
internação no manicômio, exatamente porque nascem no interior de sua 
decomposição e do uso e transformação dos recursos materiais e humanos que 
estavam ali depositados. (1990, p. 36). 
 

O parâmetro nesse âmbito consiste em construção de estruturas externas que 

sejam totalmente substitutivas ao manicômio. Para o operacionalizarmos tomaremos 

como referência a relação entre a oferta de serviços substitutivos e a redução dos serviços 

manicomiais.  

O problema de pesquisa, então, considerando a operacionalização do conceito 

proposto fica da seguinte forma: alcançado o período de quase duas décadas desde sua 

formalização legal, com a homologação da Lei nº 10.216/2001, a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira teve seus objetivos alcançados tanto em âmbito macro, com a alteração do 

estatuto jurídico da pessoa em adoecimento, como em âmbito micro, alcançando a 

constituição de serviços totalmente substitutivos ao manicômio, que consistiriam na 

desinstitucionalização? 
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O primeiro passo que realizaremos para responder essa questão será 

identificar a pertinência da concepção de desinstitucionalização de Rotelli, Leonardis e 

Mauri (1990), conforme foi por nós operacionalizada, às formas de uso atualmente 

utilizadas, o que se tornará um objetivo específico deste trabalho. Isso se faz necessário, 

conforme já indicado, pelo fato do conceito desinstitucionalização ser utilizado de 

distintas formas e não podermos afirmar categoricamente que o referencial que tomamos 

é consensual e usual no campo da reforma psiquiátrica. Assim, realizaremos uma revisão 

de literatura tendo como o primeiro corpus o conjunto de textos da produção teórica-

conceitual brasileira sobre a reforma psiquiátrica. 

Analisada a pertinência do uso do conceito de desinstitucionalização, passa a 

ser necessário identificarmos, então, se há alteração do estatuto jurídico, constituindo-se 

esse mais um dos objetivos específicos desse trabalho. Para isso realizaremos uma revisão 

bibliográfica da legislação em saúde mental vigente, a qual esse conjunto de textos será 

o segundo corpus deste trabalho. 

O último ponto que subsidiará a resposta do nosso problema de pesquisa, 

consiste na identificação da constituição de serviços totalmente substitutivos ao 

manicômio, o que se trata do último objetivo específico do trabalho. Para tanto, 

realizaremos o levantamento de dados oficiais da oferta dos serviços de saúde mental, 

sejam eles serviços substitutivos ou manicomiais, no intuito de analisarmos se em 

determinado período histórico ocorre a redução dos serviços manicomiais e o aumento 

dos substitutivos. O conjunto desses dados quantitativos será o terceiro corpus desse 

trabalho. 

A cada objetivo específico apresentado tomaremos um conjunto de 

documentos, que nos subsidiará na construção de respostas, o qual será composto por a 

produção teórica-conceitual, a produção legislativa e os dados quantitativos da oferta dos 

serviços de assistência à saúde mental. Assim, a diversidade de material a ser tomada 

como objeto nesta pesquisa, nos leva a denominá-la quanto aos seus procedimentos, como 

um estudo documental, que é definido por May (2004), como um estudo que abrange uma 

grande variedade de fontes, como legislação, estatísticas oficiais, textos, fotografias e 

outros.  

Outro fator para a realização deste estudo como uma pesquisa documental 

dar-se pela envergadura do fenômeno da reforma psiquiátrica tematizada nesta pesquisa 

e a diversidade e extensão dos corpora que ela implicou, visto que conforme Gil (2002, 

p. 45), “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
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investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente”. 

Ainda, faz-se importante ponderarmos que devido a diversidade de materiais 

do estudo, impõe-se necessariamente a esta pesquisa a utilização combinada de técnicas 

metodológicas qualitativas e quantitativas. Pois, ao tomarmos como objeto a produção 

teórica e legislativa estaremos nos valendo de técnicas qualitativas de Revisão 

Sistemática e Revisão Narrativa, respectivamente, e ao operarmos com os dados da oferta 

dos serviços de assistência à saúde mental no capítulo específico efetivaremos uma 

pesquisa documental de cunho quantitativo. Tal construção faz com que a pesquisa 

realizada se aproxime significativamente da caracterização da redação de pesquisa 

documental feita por Gil (2002) ao afirmar: 
 
Nas pesquisas documentais de cunho quantitativo, sobretudo naqueles que 
utilizam processamento eletrônico, os dados são organizados em tabelas e 
permitem o teste de hipóteses estatísticas. Dessa forma, a ordenação lógica do 
trabalho fica facilitada e pode-se partir facilmente para a redação do relatório. 
Já nas pesquisas de cunho qualitativo, sobretudo naquelas em que não se dispõe 
previamente de modelo teórico de análise, costuma-se verificar um vaivém 
entre observações, reflexão e interpretação à medida que a análise progride, o 
que faz a ordenação lógica do trabalho torne-se significativamente mais 
complexa, retardando a redação do relatório.  (p. 90). 
 

Considerarmos ainda que ao termos como objetivo geral deste trabalho, 

identificarmos se a Reforma Psiquiátrica alcançou seus objetivos, tendo como referência 

os conjuntos de documentos acima especificados, buscaremos descrever esse fenômeno, 

o que nos leva a denominar esta pesquisa como descritiva.  

Embora ainda, possivelmente possamos, a partir do conjunto de informações 

analisadas, sob o referencial da teoria crítica, lançar novos olhares sobre a reforma 

psiquiátrica, isso não resultaria em incoerência na denominação desta como pesquisa 

descritiva. Isso porquê para Gil (2002, p. 44) “há porém, pesquisas que, embora definidas 

como descritivas com base em seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar 

uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias”. 

A presente pesquisa trata-se, portanto, de um estudo documental com 

delineamento combinatório qualitativo-quantitativo e de caráter descritivo. O desenho 

metodológico global do trabalho estará organizado enquanto objetivos específicos e 

metodologia, os quais podem ser mais facilmente visualizados, com o auxílio do do  

 

Quadro 1 – Objetivos, a seguir: 

 



19 
 
 

Quadro 1 – Objetivos 
OBJETIVOS METODOLOGIA CORPUS 

GERAL Identificar o alcance dos objetivos da RP. Revisão documental. Conjunto de dados 
levantados. 

E
sp

ec
ífi

co
s  

Identificar a pertinência na atualidade do 
conceito de desinstitucionalização, 

proposto por Rotelli. 
Revisão Sistemática Produção teórico-

conceitual.	

Identificar o se ocorreu alteração do 
estatuto jurídico do louco, no marco legal-

normativo do campo da reforma 
psiquiátrica. 

Revisão Narrativa Legislação. 

Identificar a oferta de serviços 
substitutivos e manicomiais. 

Coleta de dados em base 
de dados oficial e pública. Dados de ofertas do SUS. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O trabalho se estruturará em cinco capítulos. O primeiro capítulo, 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: (IM)POSSÍVEL?, apresentará como objetivo específico 

identificarmos a pertinência, na atualidade, do conceito de desinstitucionalização, 

propostos por Rotelli, Leonardis e Mauri (1990). Será, portanto, realizada uma Revisão 

Sistemática, identificando os usos realizados do conceito de desinstitucionalização e a sua 

proximidade ao conceito operacional utilizado. A base de dados selecionada para esta 

revisão foi o Portal de Periódicos CAPES, por ser o principal banco de indexação no país. 

O termo de busca escolhido para ser utilizado foi “Reforma Psiquiátrica”, pois, mesmo 

atentos ao fato deste não constar no vocabulário estruturado e trilíngue Descritores em 

Ciências da Saúde (DeSC)1, seu uso como palavra chave no cenário brasileiro é corrente, 

podendo ser identificada uma quantidade significativa de trabalhos publicados. O período 

abrangido pela pesquisa data de janeiro de 2001 a julho de 2017, assim buscaremos 

identificar se ocorre uso da concepção de desinstitucionalização conforme 

operacionalizada na presente pesquisa, desde o momento de formalização legal da 

reforma psiquiátrica no ano de 2001, até os dias atuais. Para atender ao objetivo específico 

de saber sobre o uso desse conceito na realidade brasileira, selecionaremos apenas textos 

escritos em português, visto que a predominância do português nas publicações em 

periódicos nacionais. No intuito de identificarmos as produções de impacto no país, 

                                                
 

1 A consulta dos vocabulários que compõem o DeSC pode ser realizada através do endereço: 
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-
bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=p&previous_page=homepage&previous_task=NULL
&task=start  
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estabelecemos como critério de seleção para este parâmetro a utilização apenas dos textos 

que tiveram sua publicação avaliada por pares.  

Portanto, a coleta dos textos consiste em: busca no Portal de Periódicos 

CAPES pelo termo Reforma Psiquiátrica em qualquer parte do texto; e, nestes, a aplicação 

dos seguintes filtros: publicações avaliadas pelos pares, escritas em idioma português, 

datadas entre os anos de 2001 e 2017.  

Ressaltamos que a busca no banco de dados foi realizada em 09 de agosto de 

2017, data limite de indexação ao banco de dados dos trabalhos que fizeram parte desta 

pesquisa. Essa busca resultou na relação de 263 trabalhos, os quais foram baixados em 

sua integra em arquivos computacionais, nas seguintes datas, 09/08/2017, 15/08/2017, 

16/08/2017 e 03/10/2017. Após a coleta realizou-se a leitura dos resumos e foram 

retirados do corpus da pesquisa ainda 59 trabalhos, pois 17 estavam repetidos na relação 

bibliográfica, 16 apresentavam formato de textos que não correspondiam ao critério de 

busca, 12 estavam escritos em língua diferente do português e 14 não detinham 

vinculação ao tema discutido, esta última classificação ocorre principalmente quando o 

trabalho não faz referência à estrutura de assistência à saúde mental.   

A seguir, no Quadro 2 - Trabalhos excluídos da revisão bibliográfica, consta 

a relação desses artigos que foram retirados do corpus da pesquisa, sendo que os trabalhos 

não escritos em português e não pertinentes ao tema tiveram os seus objetivos 

apresentados para possível confirmação do critério utilizado, assim como todas essas 

informações tornam-se pertinentes para possibilitar a reprodução da pesquisa realizada 

até aqui. 

 

Quadro 2 - Trabalhos excluídos da revisão bibliográfica 

TÍTULO AUTOR E 
ANO 

OBJETIVO DO TRABALHO / 
FORMATO. 

JUSTIFICATIVA 
DE EXCLUSÃO 

A impossível 
governança da saúde em 

prisão? 
Reflexões a partir da 

MACA (Costa do 
Marfim) 

Le Marcis 
(2016) 

Quem governa a saúde nas prisões? 
Propomos responder a esta questão a 
partir de um inquérito etnográfico de 
longaduração realizado na MACA, a 

Maison d´Arrêtet de Correction 
d´Abidjan (Costa do Marfim). 

Temática não 
aderente. 

A informação do setor 
de faturamento como 
suporte à tomada de 

decisão: um estudo de 
caso no Hospital 

Universitário da UFGD 

Cintra et al. 
(2013) 

estruturar um modelo de relatório 
visando à utilização em hospitais 
universitários, para a tomada de 

decisão. 

Temática não 
aderente. 

Análisis Bibliométrico 
de las Revistas 

Multidisciplinares de 
Psicología 

Quevedo-
Blasco e 
Lopez-

realizar un análisis ibliométrico 
(mediante el empleo de diferentes 

índices, como la cantidad de artículos 
y revisiones publicados, las temáticas 

Não escrito em 
português. 
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TÍTULO AUTOR E 
ANO 

OBJETIVO DO TRABALHO / 
FORMATO. 

JUSTIFICATIVA 
DE EXCLUSÃO 

Recientemente 
Incorporadas en la Web 
of Science (2008-2009) 

Lopez 
(2010) 

generales de las que se ocupan cada 
una de ellas, la productividad por 

países y el índice de autoría), de las 
revistas multidisciplinares de 

psicología incluidas recientemente en 
la Web of Science (WoS). 

Análisis histórico de la 
reforma psiquiátrica 
andaluza: la salud 

mental reformada sin 
manicômios. 

Calvo e 
Noriega 
(2011) 

Se expone en las páginas siguientes 
el proceso de transformación de los 
recursos psiquiátricos habido en la 

región de Andalucía, España 

Não escrito em 
português. 

Análisis histórico de la 
Reforma Psiquiátrica 

andaluza: los inicios y el 
proyecto 

Calvo e Del 
Río Noriega 

(2011) 

Se expone en las páginas siguientes 
el proceso de transformación de los 
recursos psiquiátricos habido en la 

región de Andalucía, España. 

Não escrito em 
português. 

Aplicabilidade prática 
do empowerment 
nas estratégias de 

promoção da saúde 

De Souza et 
al. (2014) 

Identificar nas pesquisas em saúde 
quais estratégias de “empowerment” 
foram abordadas para a promoção da 

saúde. 

Temática não 
aderente. 

Atrasos nos 
encaminhamentos de 
pacientes com câncer 

bucal: avaliação 
qualitativa da percepção 
dos cirurgiões-dentistas 

Lombardo 
et al. (2014) 

objetivo deste estudo é verificar, na 
percepção dos cirurgiões-dentistas 
atuantes em Atenção Primária em 

Saúde (APS) em Porto Alegre (RS), 
quais as possíveis razões que 

justifiquem o atraso da chegada do 
paciente com câncer bucal aos 

setores de atenção em saúde de maior 
complexidade. 

Temática não 
aderente. 

Cohabitar la diferencia: 
de la reforma 

psiquiátrica a la salud 
mental colectiva 

Da Silva 
(2017) Resenha Formato do 

trabalho. 

Conhecendo as origens 
da reforma psiquiátrica 

brasileira: as 
experiências francesa e 

italiana 

Yasui 
(2011) Resenha Formato do 

trabalho. 

Constrangimentos ao 
controlo da tuberculose 

no sistema prisional 
Ferreira et 
al. (2015) 

Revisão bibliográfica dos surtos de 
tuberculose nas prisões 

Temática não 
aderente. 

Costa-Rosa A. Atenção 
psicosocial além da 

Reforma Psiquiátrica: 
contribuições a uma 
Clínica Crítica dos 

processos de 
subjetivação na Saúde 

Coletiva. São Paulo: Ed. 
Unesp; 2013. 

De Lima et 
al. (2016) Resenha Formato do 

trabalho. 

Debatendo alguns 
desafios 

da Reforma Psiquiátrica 
brasileira 

Lobosque 
(2011) Carta Formato do 

trabalho. 

Deficiência,incapacidade 
e vulnerabilidade: do 

capacitismo ou a 
preeminência capacitista 
e biomédica do Comitê 

De Mello 
(2016) 

Relatar e refletir sobre os percalços 
enfrentados para conseguir a 

aprovação, durante o ano de 2012, de 
meu projeto de pesquisa de mestrado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos da Universidade 

Temática não 
aderente. 
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TÍTULO AUTOR E 
ANO 

OBJETIVO DO TRABALHO / 
FORMATO. 

JUSTIFICATIVA 
DE EXCLUSÃO 

de Ética em Pesquisa da 
UFSC 

Federal de Santa Catarina 
(CEP/UFSC), 

Diagnósticos 
psiquiátricos infantiles, 

biomedicalización y 
DSM: ¿hacia una nueva 

a) normalidad? 

Bianchi 
(2016) 

Presento resultados de una 
investigación postdoctoral que 

aborda el análisis de las 
transformaciones recientes en los 

diagnósticos en salud mental infantil, 
a través del estudio de dos categorías: 

TDAH (Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad) y TEA 
(Trastorno del Espectro Autista). 

Não escrito em 
português. 

Diferença e 
desigualdade 

Na primeira república 
Miskolci 
(2004) Resenha Formato do 

trabalho. 
Direitos das pessoas 

com transtorno mental 
autoras de delitos 

Dallari 
(2007) Carta Formato do 

trabalho. 

É preciso repensar 
o horizonte da Reforma 

Psiquiátrica 

Bezerra 
Júnior 
(2011) 

Carta Formato do 
trabalho. 

Educação Inclusiva e 
Alunos com Transtorno 

Mental: Um Desafio 
Interdisciplinar. 

Sanches e 
De Oliveira 

(2011) 

O objeto deste estudo foi um 
Programa de Educação 

Especial no município de Indaiatuba 
Temática não 

aderente. 

Etnografias em serviços 
de saúde. Fleischer S, 

Ferreira J, 
organizadoras. 

Silva (2015) Resenha Formato do 
trabalho. 

Independent Life Skills 
among psychosocial care 

network users 
of Rio Grande do Sul, 

Brazil 

Rodrigues 
et al. (2016) 

Identificar a prevalência de menores 
habilidades de vida independente e 

suas associações em 390 usuários de 
serviços comunitários de saúde 

mental no estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil. 

Não escrito em 
português. 

Influencia del nivel y de 
la actividad escolar en 
las funciones ejecutiva. 

Lazaro et 
al. (2011) 

nalizó el efecto del nivel educativo y 
el tipo de actividad (escolar vs no 

escolar) en una muestra de 83 
participantes 

Não escrito em 
português. 

La infracción 
adolescente a la ley 

penal en el centro del 
debate sobre seguridad 
pública em Uruguay 

González-
Laurino 
(2015) 

Busca reflexionar sobre el debate 
uruguayo de la seguridad pública 
centrado en la infracción penal 

juvenil. 

Não escrito em 
português. 

La internación 
involuntaria en la 

legislación argentina y 
brasilera desde la 
perspectiva de los 

Derechos Humanos. 

Sofia 
(2015) 

Analisar comparativamente as 
legislação argentina e brasileira 

relativas à internação psiquiátrica 
involuntária e a proteção dos direitos 
humanos do paciente com sofrimento 

mental. 

Não escrito em 
português. 

Manejo da Crise 
Psiquiátrica na Rede 

Hospitalar de Urgência e 
Emergência. 

Dimenstein 
et al. (2015) 

Caracterizar o manejo da crise 
psiquiátrica em hospitais de urgência 

e emergência de Natal/RN 

Não escrito em 
português. 

Metáforas da Morte 
entre Pós-Punks: passos 
para uma teoria da ação 

desde Baterson. 

Biliatto 
(2013) 

Mostrar o vínculo entre fazeres 
musicais e reflexividade no II 

Festival Woodgothic. 
Temática não 

aderente. 
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TÍTULO AUTOR E 
ANO 

OBJETIVO DO TRABALHO / 
FORMATO. 

JUSTIFICATIVA 
DE EXCLUSÃO 

Narrativas de reforma 
psiquiátrica e cidadania 

no Distrito Federal 
Amaral 
(2006) Resumo de trabalho. Formato do 

trabalho. 
O desafio da produção 

de conhecimento sobre a 
reforma psiquiátrica 

brasileira 

Delgado, P. 
G. G. (2015) Editorial Formato do 

trabalho. 

O Humano entre a 
medida e a desmedida. 

O que são “evidências”? 

Bibeau 
(2013) 

Urge que as ciências humanas de 
hoje se reapropriem das questões 
postas pelos filósofos de ontem, 

sobretudo daquelas que são frutos da 
questão central da filosofia: “o que é 

ser humano?”. 

Temática não 
aderente. 

O poder em si mesmo: 
jornalismo de autoajuda 

e a construção da 
autoestima 

Freire Filho 
(2011) 

examino a manifestação do culto à 
autoestima no âmbito do “jornalismo 

de autoajuda” 
Temática não 

aderente. 

O trabalho como 
operador de saúde. 

Da Silva e 
Ramminger 

(2014) 
Analisar a função 

do trabalho como operador de saúde. 
Temática não 

aderente. 
Pessoas com transtornos 

mentais e 
delinqüentes: o desafio 

de garantir os 
avanços da reforma 

psiquiátrica brasileira 

Cecílio 
(2007) Carta Formato do 

trabalho. 

Política pública e papel 
institucional do 

Ministério da Saúde no 
Brasil 

Costa 
(2017) Editorial Formato do 

trabalho. 

Psicologia e educação 
inclusiva: ensino, 
aprendizagem e 

desenvolvimento de 
alunos com transtornos 

Mori (2016) 

buscamos apontar e refletir sobre 
alguns limites e possibilidades da 
educação inclusiva com base em 

fundamentos da psicologia, 
discutindo aspectos relacionados ao 

ensino, à aprendizagem e ao 
desenvolvimento de alunos com 

transtornos 

Temática não 
aderente. 

Psychological assistance 
provided to patients 

diagnosed 
Da Motta et 
al. (2017) 

The scope of this research was to 
understand the assistance provided 

by psychologists to patients 
diagnosed with depression in the 
municipal health care network. 

Não escrito em 
português. 

Reforma psiquiátrica e o 
Datasus: o uso de um 
instrumento ou o uso 

instrumental: 

Spanemberg 
(2011) Carta Formato do 

trabalho. 

Reforma psiquiátrica e 
sua articulação com o 

processo de trabalho do 
Enfermeiro 

Gonçalves e 
Lana (2002) Resumo de trabalho. Formato do 

trabalho. 

Reforma psiquiátrica: 
integrando experiências 
brasileiras e espanholas 

no coidado integral e 
territorializado em saúde 

mental 

Dimenstein 
(2011) Editorial Formato do 

trabalho. 
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TÍTULO AUTOR E 
ANO 

OBJETIVO DO TRABALHO / 
FORMATO. 

JUSTIFICATIVA 
DE EXCLUSÃO 

Simuladores 
Degenerados: Una 

lectura foucaultiana de 
“La Simulación 

de la locura” de José 
Ingenieros 

Caponi 
(2017) 

discute el problema que constituye el 
eje articulador del estudio que José 

Ingenieros 
dedica a la simulación de la locura: 

lós delincuentes simuladores. 

Não escrito em 
português. 

Um passeio pelos 
Estudos de Gênero e a 

produção do 
conhecimento. 

Rodriguez e 
Scott (2013) Resenha Formato do 

trabalho. 

Vasconcelos EM, 
organizador. Desafios 

políticos 
da reforma psiquiátrica 
brasileira. São Paulo: 

Hucitec 
Editora; 2010 

Fabiana 
Castelo 
(2013) 

Resenha Formato do 
trabalho. 

Vivências depressivas e 
relações de trabalho: 

uma análise sob a ótica 
da Psicodinâmica do 

Trabalho e da Sociologia 
Clínica 

Linhares e 
Siqueira 
(2014) 

identificar vivências depressivas 
ocorridas no ambiente bancário, bem 
como seus impactos nas relações de 

trabalho e na subjetividade dos 
trabalhadores. 

Temática não 
aderente. 

Vulnerability of 
HIV/AIDS in patients 
with mental disorders: 
an integrative review. 

Dos Santos 
e Da Silva 

(2013) 

Identify brazilian and international 
journals that publish articles 
regarding the vulnerability to 

HIV/AIDS of individuals diagnosed 
with mental disorders treated in 

mental health care clinics. 

Não escrito em 
português. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Após a exclusão dos trabalhos que não atendiam aos parâmetros da pesquisa, 

restaram 204 trabalhos que de fato compuseram o corpus da pesquisa bibliográfica. 

Em seguida foi feita a leitura integral dos textos, com o intuito de 

identificarmos e classificarmos as formas de uso do termo desinstitucionalização, com o 

auxílio de um instrumento específico, produzido no Excel. Primeiramente buscamos os 

diferentes sentidos dados a este termo, para em seguida compreendermos o significado 

atribuído pelos diversos autores, de forma a classificar os usos considerando o contexto 

que estava contido e realizando uma classificação temática e não restrita ao termo.  

Conforme realizamos a leituras dos trabalhos, após essa identificação e 

classificação dos usos do termo desinstitucionalização, passamos a agrupar, a partir de 

critérios claros, as formas de uso de desinstitucionalização, o que resultou na construção 

de 12 categorias. A partir da leitura, ainda, foi perceptível a relação das categorias com 

um dos âmbitos do conceito operador da pesquisa, como todavia evidenciou-se  um grupo 

de categorias que se caracterizavam com significação mais ampla do que a do conceito 

operacional, constituindo-se três blocos conceituais, os quais serão de fundamental 
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importância para o momento de análise a ser desenvolvido nesta pesquisa. Assim, as doze 

categorias foram agrupadas em três blocos conceituais, o primeiro relacionando-se ao 

âmbito micro, o segundo ao âmbito macro e o terceiro bloco que extrapola o conceito 

operador. A organização destes blocos se deu da seguinte forma, o primeiro bloco que se 

relaciona com o âmbito micro do conceito operacional foi composto pelas três primeiras 

categorias: Erro! A origem da referência não foi encontrada.; Desinstitucionalização 

como Alteração de Modelo de Assistência e Prestação de Serviços; e 

Desinstitucionalização como Reforma Psiquiátrica. Compondo o segundo bloco, que 

se relaciona diretamente ao âmbito macro do conceito operacional, que prever a alteração 

do estatuto jurídico da pessoa congregou-se cinco categorias: Desinstitucionalização 

como Diferenciação de Desospitalização; Desinstitucionalização como Inserção 

Social; Desinstitucionalização como Inserção Social; Desinstitucionalização como 

Cidadania; e Desinstitucionalização a partir de Rotelli. E o último bloco conceitual 

agrupou quatro categorias que extrapolaram a significação apontada pelo conceito 

operacional, que são elas: Desinstitucionalização como Para Além dos Muros; 

Desinstitucionalização como Novas Relações Sociais para com a Loucura; 

Desinstitucionalização como Protagonismo ou como O indivíduo como Sujeito da 

Sua Loucura; e Desinstitucionalização como Revolução. 

É válido colocarmos em destaque que, muitas vezes um mesmo trabalho 

apresentou mais de uma forma de uso do termo desinstitucionalização, porém somente os 

usos que se distinguiam entre si no mesmo trabalho foram considerados para a 

categorização. Assim, quando um trabalho faz uso do termo desinstitucionalização por 

mais de uma vez, mas que sempre foi classificado por nós na mesma categoria, 

apresentaremos apenas um único desses usos, e quando o trabalho faz usos do termo que 

classificamos em distintas categorias, apresentaremos sempre pelo menos um dos usos, 

de cada categoria.  

Ao final deste primeiro capítulo tivemos, portanto, realizado uma Revisão 

Sistemática sobre a desinstitucionalização no campo da reforma psiquiátrica brasileira. 

Pois consideramos ter cumprido a maioria dos pontos indicados por Cook (1997 apud 

Rother, 2007) ao definir Revisão Sistemática, os quais consistiriam em o estudo 

apresentar: questão específica; fonte abrangente; estratégia de busca explícita; seleção 

baseada em critérios aplicados uniformemente; avaliação criteriosa e reprodutiva; síntese 

quantitativa e inferências frequentemente baseadas em resultados. (Cook, 1997, apud 

Rother, 2007, não paginado).  
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O segundo capítulo, A ALTERAÇÃO DO ESTATUTO JURÍDICO, DE 

PACIENTE COAGIDO A CIDADÃO EM PLENO DIREITO: REALIDADE?, teve como 

objetivo específico a identificação da ocorrência de alteração do estatuto do sujeito, na 

legislação de saúde metal vigente. Foi realizada uma comparação entre a Lei nº 

10.216/2001, o projeto de lei que lhe deu origem e ainda o decreto-lei anterior, que regia 

a assistência à saúde mental, esses textos compuseram o segundo copus da pesquisa, no 

qual buscamos identificar se ocorre alteração do estatuto jurídico da pessoa em sofrimento 

mental. 

O terceiro capítulo, SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS X SERVIÇOS 

MANICOMIAIS: RECORTE HISTÓRICO DE 2008 A 2017 apresenta como metodologia 

uma revisão bibliográfica, entretanto, de aspecto quantitativo, visto que realizamos uma 

busca de dados quantitativos que indicam a oferta dos serviços substitutivos e dos serviços 

manicomiais. Esses dados foram obtidos junto aos bancos de dados abertos e oficiais do 

Estado brasileiro, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, através do sítio virtual do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) responsável pelo 

gerenciamento informático do Sistema Único de Saúde (SUS). Utilizamos para essa 

pesquisa especificamente as ferramentas de geração de relatórios do Tabnet e do Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNESnet) gerenciadas pelo Datasus. Como ainda 

utilizamos o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), 

gerenciado pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.  

A periodicidade dos dados de ofertas dos serviços de atenção à saúde mental 

nestas ferramentas ocorre de forma distinta, conforme serviços e sistema consultado, 

todavia buscamos sempre a obtenção de todo o período disponibilizado para consulta e 

utilizamos o sistema computacional Excel no auxílio da compilação dos dados em tabelas. 

No quarto capítulo, É NECESSÁRIO IRMOS ALÉM DOS DADOS: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA, realizamos análise do conjunto de informações obtidas, balizada 

pelo referencial da teoria crítica, tomando como referência os conceitos pensamento 

unidimensional de Marcuse (2015) e de significante vazio de Laclau (1996).  

Por fim, o quinto e último capítulo, CONSIDERAÇÕES FINAIS? 

PONDERAÇÕES E APONTAMENTOS SOBRE A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL 

NO BRASIL, consiste na avaliação de êxito dos objetivos propostos nesse trabalho, 

identificando as possíveis contribuições da pesquisa ao processo da RP. 
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2. DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: (IM)POSSÍVEL? 

 

O objetivo deste capítulo foi analisar se as formas de uso do termo 

desinstitucionalização atualmente aproximam-se do conceito proposto por Rotelli, 

Leonardis e Mauri (1990), que entendem desinstitucionalização concisamente como 

criação de serviços totalmente substitutivos ao manicômio e alteração do estatuto jurídico 

da pessoa com transtorno mental. Para isso, realizamos uma revisão bibliográfica 

conforme descrito acima, na qual criamos doze categorias que agrupam as 168 formas de 

utilização, identificadas no corpus dessa revisão. Ao decorrer do capítulo essas doze 

categorias serão apresentadas, ou seja, as formas de uso do termo desinstitucionalização 

que as compõe e os seus critérios de inclusão, assim como, concomitante ainda, a análise 

da vinculação dessas categorias ao conceito de Rotelli, Leonardis e Mauri (1990). 

O termo desinstitucionalização não consta como verbete tanto no Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa (Ferreira, 2010), quanto no Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa (2001), tratando-se, de um neologismo, definido ainda pelo Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa (2010) como, 
 
1. E. Ling. Palavra ou expressão nova numa língua, como, p. ex., dolorizar, 
dolorização, no português. 2. P. ext. Significado novo que uma palavra ou 
expressão de uma língua pode assumir. [P. ex.: zebra, como ‘resultado 
inesperado’.] 3. Nova doutrina, sobretudo em teologia. (p. 558). 
 

 Caminhamos no entendimento, que a criação de uma palavra, um 

neologismo, se dá no intuito de identificar algo experenciado na realidade, entretanto 

ainda não totalmente identificado, nominado e dominado. Até a nomeação, o fenômeno 

aconteceria no âmbito apenas da experienciação da realidade, que somente após esse 

momento a cultura apropriar-se-ia dessa experiência no intuito de torná-la passível de 

controle nomeando-a. Processo, esse, que resultaria com o fato do experenciado ser 

d(en)ominado. Assim, propomos o entendimento inicial de que o termo 

desinstitucionalização ao ser um neologismo, busca nomear uma experiência ainda não 

totalmente identificada e que as suas distintas formas de uso são acusadores dessa 

condição. 

Entretanto, mesmo diante, da incontestável condição de neologismo do termo 

desinstitucionalização, não constando nos atuais dicionários da língua portuguesa, o uso 

do termo desinstitucionalização e sua definição são verificados desde o primeiro ano de 

publicação que compõe o corpus da pesquisa bibliográfica, o ano de 2001. A 

desinstitucionalização é caracterizada aí por ampla abrangência, de implicação ao social 
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e indicada como sendo objetivo da Reforma Psiquiátrica. As autoras Gonçalves e De Sena 

(2001b) que publicam no referido ano de 2001 afirmam: 
 
Segundo o conceito defendido pela reforma, a desinstitucionalização não se 
restringe à substituição do hospital por um aparato de cuidados externos 
envolvendo prioritariamente questões de caráter técnico-administrativo-
assistencial como a aplicação de recursos na criação de serviços substitutivos. 
Envolve questões do campo jurídico-político e sociocultural. Exige que, de 
fato haja um deslocamento das práticas psiquiátricas para práticas de cuidado 
realizadas na comunidade. (2001, p. 50). 
 

Alinhando-se com essa forma de uso do termo desinstitucionalização, ainda no ano 

de 2001, Brenda e Augusto ao citar Bandeira (1993) afirmam: 
 
Bandeira (1993) alerta para o fato de que a desinstitucionalização falha quando 
se depara com a falta de apoio financeiro suficiente para criar serviços 
substitutivos, de formação profissional, de preparação e engajamento da 
comunidade no acolhimento ao doente, de atendimento permanente e, de 
comunicabilidade entre os diferentes setores. (Brêda e Augusto, 2001). 
 

Essas duas formas de uso do temo são consensuais ao indicarem que a 

constituição de estruturas externas é parte, mas que para a desinstitucionalização efetivar-

se totalmente, faz-se necessário que ela extrapole estruturas e alcance o contexto social. 

E apontam, ainda, para a necessidade de novas formas de atuação dos profissionais de 

saúde. Esses características comuns nessas duas formas de uso do termo 

desinstitucionalização, se vinculam aos seguintes aspectos que foram utilizados como 

critério para a constituição da categoria Desconstruir e Construir Paradigmas, que são: 

concepção de desinstitucionalização como uma desconstrução de paradigma,  

desconstrução dos serviços ofertados, das práticas vigentes, das relações hierárquicas de 

cuidado estabelecidas, e construção de um novo paradigma que propõe novos serviços de 

atenção à saúde mental, novas formas de atuação profissional e a constituição e retomadas 

de relações sociais das pessoas atendidas. Assim, formas de usos que estavam 

relacionadas a algum desses aspectos foram incluídas nessa categoria Desconstruir e 

Construir Paradigmas.  

O avanço ao social na forma de utilização do termo de desinstitucionalização, 

que acreditamos ocorrer nos textos do ano 2001, acima citados, não necessariamente pode 

ser estendido aos outros textos que foram publicados posteriormente. Publicações mais 

recentes, do ano de 2017, algumas vezes, fazem uso do termo desinstitucionalização de 

forma bem delimitada e específica, como podemos citar o exemplo do trabalho de  Maluf 

e Andrade (2017) ao apresentarem um momento da história da reforma psiquiátrica 

brasileira fazem o seguinte uso do termo desinstitucionalização: 
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nos deparamos com uma hierarquização de saberes, com uma dificuldade 
grande de lidar com as pessoas a serem desinstitucionalizadas como sujeitos 
que possam falar por si, ou que possam enunciar outra verdade que não a do 
diagnóstico já presente em seus prontuários. (2017, p. 181). 
 

O uso nesse trabalho distancia-se da forma apresentada nos trabalhos do ano 

de 2001, acima citados Gonçalves e De Sena (2001) e Brêda e Augusto (2001). A forma 

de uso realizada por Maluf e Andrade (2017), já não explicita o mesmo cuidado de 

ampliar o espectro de atuação do processo de desinstitucionalização.  

Assim, abriremos mão da tentativa de traçar um percurso linear e cronológico 

para as formas de utilização do termo desinstitucionalização, que apontasse para um 

crescente acúmulo de conhecimento e consenso no campo da Reforma Psiquiátrica, para 

o que seria essa experiência que se busca nomear, pois os exemplos acima evidenciam o 

quão infrutífero é essa busca. Apresentaremos as formas de uso do termo a partir das 

categorias que congregaram os usos por proximidade significativa, de forma que essas 

categorias serão apresentadas em subtópicos, nesse capítulo, conforme seu grau de 

abrangência. 

 

2.1. Desinstitucionalização como Atenção à Pacientes Institucionalizados 

 

Nessa categoria, foram agrupadas por aproximação semântica 25 (vinte e 

cinco) formas de usos2, as quais o termo desinstitucionalização passa a ser utilizado como 

processo a ser realizado sob uma pessoa, em um público específico e que prevê a criação 

ou atuação de um determinado serviço de assistência à saúde mental. Assim, essa 

categoria Atenção à Pacientes Institucionalizados é composta pelos usos do termo 

desinstitucionalização que lhe circunscrevem em um campo de práticas e serviços 

específicos.  

Poder-se-ia acreditar que esta categoria seria composta então por usos de 

desinstitucionalização, os quais a definem como mera desospitalização, seguindo a 

parametrização de Hirdes (2009), ao apresentar as três conceituações de 

desinstitucionalização proposta por Amarante, 
  
A noção de desinstitucionalização surge nos Estados Unidos, no governo 
Kennedy, mas seus princípios e as medidas adotadas são basicamente de 
desospitalização. Nesta modalidade, há uma crítica ao sistema psiquiátrico, na 

                                                
 

2 Relembramos que um trabalho pode fazer uso do termo desinstitucionalização de distintas formas e 
consequentemente um mesmo trabalho pode apresentar formas que foram classificadas em distintas 
categorias, criadas nessa pesquisa. 
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centralização da atenção na assistência hospitalar, mas não é questionado o 
saber que o legitima. (2009, p.299). 
 

Todavia, ressaltamos, que pudemos verificar que o uso restrito do termo 

desinstitucionalização se deu principalmente devido a sua vinculação aos objetivos de 

cada trabalho, como é o caso do trabalho de Da Silva et al. (2017), que implicou uma 

ênfase dos autores para a atenção à pacientes internados de longa duração, quando 

apresentam a proposta do trabalho realizado: 
 
 O presente estudo avalia o impacto da utilização da Intervenção para Períodos 
de Transição (CTI-BR) sobre o desempenho social e a qualidade de vida em 
uma população de pessoas em processo de desinstitucionalização, que 
deixaram um hospital psiquiátrico após longa internação. (Da Silva et al., 
2017). 
 

Infere-se do texto que a desinstitucionalização trata-se de um processo de 

atenção às pessoas que estavam sendo desospitalizadas, após longo período de internação. 

Outros trabalhos que caracterizam a desinstitucionalização dessa forma, mas já não mais 

publicados no ano de 2017, são eles: Melo et al. (2015), o qual faz uso do termo 

desinstitucionalização, no momento em que indica a importância para a Reforma 

Psiquiátrica de se conhecer a população de residentes crônicos de hospitais psiquiátricos, 

da seguinte forma, “a ciência desses dados ajudará a traçar a melhor forma de 

desinstitucionalizar esses pacientes e o destino mais adequado após a alta hospitalar.” 

(2015, p. 344); por Costa et al. (2015) ao apresentar o público atendido por CAPS III em 

cidades do estado do Rio de Janeiro, da seguinte forma, “A Tabela 3 apresenta também o 

percentual médio de 4% dos ULP, ainda internados, que é acompanhada pelos CAPSII 

em trabalho de desinstitucionalização.” (2015, p. 3146); Fagundes et al. (2016) fazem o 

seguinte uso do termo, “a desinstitucionalização de pessoas em situação de longa 

permanência hospitalar” (2016, p.1449), ao apresentarem os desafios que permanecem 

para a consolidação da Reforma Psiquiátrica; o uso de Kilsztajn et al. (2008) ocorre ao 

apontar o número de sujeitos possivelmente beneficiados com a desinstitucionalização, 

“O Ministério da Saúde estima que 15 mil pacientes asilares são potencialmente 

beneficiários de desinstitucionalização.” (2008, p. 2357); Delgado (2015) faz o uso, ao 

discutir a produção acadêmica sobre a reforma, no trecho, “[...] pesquisas sobre pacientes 

de longa permanência aparecem em número muito menor que as relevantes experiências 

de desinstitucionalização que dignificam a história da reforma; [...]” (2015, p.16); 

Ramminger e Brito (2011)  ao descreverem uma reunião de um CAPS do interior do 

estado do Rio de Janeiro, indica que a gestão municipal faz uso do termo como atenção a 

um público específico da seguinte forma, “[...] desinstitucionalização de munícipes que 
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viviam em clínicas psiquiátricas com ordem de fechamento pelo Estado, [...]” (2011¸ p. 

159); Garcia e Jorge (2006), fazem uso do termo, citando Pegoraro e Ogata (2001) ao 

apresentarem as mudanças oriundas da nova forma de assistência à saúde mental, 

“voltadas para não cronificar novos pacientes, mas para desospitalizar e também 

desinstitucionalizar a população asilada que tenha potencial e/ou condições para tal, 

através do incentivo (muitas vezes insuficiente) à criação de serviços alternativos.” 

(Pegoraro e Ogata 2001, apud Garcia e Jorge, 2006, p.766); o uso de Wachs et al. (2010) 

ocorre, também, ao indicar a transformação na assistência à saúde mental, oriunda da 

reforma psiquiátrica, ao afirmarem, “Àqueles que moram em hospitais psiquiátricos são 

destinadas políticas especificas de desinstitucionalização.” (2010, p.896); já Filho e 

Bueno (2016), usam desinstitucionalização como ação realizada para pessoas internadas 

nos manicômios judiciais, assim, “as possíveis estratégias intersetoriais para a 

desinstitucionalização dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP).” 

(2016, p. 2102); a referencia ao manicômio judicial também ocorre no uso e Silva e 

Brandi (2014), no trecho, “Cabe, portanto, ao Estado criar, por exemplo, serviços 

residenciais terapêuticos, que promovam a desinstitucionalização e a humanização do 

tratamento dispensado a pessoas internadas em hospitais-presídios.” (2014, p. 3953); e o 

uso já citado anteriormente do trabalho de Maluf e De Andrade (2017), ao apresentarem 

as dificuldades tidas na realização do seu trabalho, usam o termo a ser efetivado sob a 

pessoa, “uma dificuldade grande de lidar com as pessoas a serem desinstitucionalizadas 

como sujeitos que possam falar por si, ou que possam enunciar outra verdade que não a 

do diagnóstico já presente em seus prontuários.” (2017, p. 181).  

Os usos do termo como ação de um serviço específico foram verificados em sua 

maioria como referência ao serviço de Residência Terapêutica, mas ainda foram 

encontrados usos remetendo-se ao programa de governo “De Volta Pra Casa” e a atuação 

do profissional Acompanhante Terapêutico. Os usos que identificamos que a efetivação 

da desinstitucionalização ocorrer a partir do Serviço de Residência Terapêutica foram nos 

trabalhos de: Passos e Rumin (2014), ao apresentarem uma intervenção de grupo em um 

SR tipo I, afirmam, “conclui-se que o grupo de fotolinguagem é um dispositivo relevante 

para apoiar o processo de desinstitucionalização realizado pelos Serviços Residenciais 

Terapêuticos.” (2014, p. 115);  em Furtado (2006) ao indicar a importância desse tipo de 

serviços ocorrendo internacionalmente, ao afirmar, “No plano internacional, a 

implementação de alternativas adequadas de residências para a clientela que requer 

cuidado contínuo é, há décadas, opção importante dentre as estratégias de 
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desinstitucionalização em países europeus e nos estados unidos.” (2006, p. 786); 

indicando a importância desse serviço na assistência à saúde mental, no Brasil, verifica-

se o uso de Macedo et al.), “Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) compõem a 

principal estratégia de desinstitucionalização da RAPS”; e da mesma forma o uso de 

Borges e De Moura (2015) citando a legislação, “Aborda, ainda, os serviços residenciais 

terapêuticos como estratégia de desinstitucionalização, sendo o foco de atenção à saúde 

mental dos indivíduos portadores de transtorno mental.” (BRASIL, 2011d apud Bárbara 

Alencar Ávila e Luís Antônio De, 2015, p. 94); e ainda nesta linha o uso de Wadi et al. 

(2015), ao afirmar, “Os SRTs configuram-se como dispositivo estratégico no processo de 

desinstitucionalização e caracterizam-se como moradias inseridas na comunidade.”; o uso 

empregado por De Oliveira e Conciani 2008) dá ênfase ao Serviço de Residência 

Terapêutica para a efetivação da desinstitucionalização, ao afirmar que esta é intrínseca 

ao serviço, porém faz a ressalva sobre a possibilidade de perpetuação da 

insitucionalização do sujeito, assim,  
 
Entretanto, o ganho esperado no processo de desinstitucionalização, intrínseco 
à implantação de dispositivos residenciais de cuidado, embora tenha sido 
fortemente impulsionado, foi reduzido a aspectos identificados com a 
transinstitucionalização. (2008, p. 176). 
 

A referência ao programa Volta pra Casa foi identificado nos usos de: Macedo 

e Dimenstein (2012), ao apresentarem o aumento dos Serviços de Residências 

Terapêuticas e do Programa de Volta pra Casa, afirmam, “Tais dispositivos garantem a 

desinstitucionalização de usuários de longa permanência dos hospitais, cujas internações, 

na maioria das vezes, se justificam muito mais por questões familiares, sociais e 

econômicas, do que efetivamente clínicas.” (2012, p. 426); como por Gasta et al. (2007), 

ao afirmar “Com a criação do Programa ‘De Volta Para Casa’, o processo de 

desinstitucionalização de pacientes longamente internados é acelerado.”; e no uso de 

Lobosque (2011) como uma das onze diretrizes proposta para a atuação na assistência à 

saúde mental, “Ampliação do programa Volta para Casa e de outras ações de 

desinstitucionalização de pacientes de longa permanência; [...] (2011, p. 4594). 

Fazem uso de desinstitucionalização como um serviço específico, mas ai já 

referindo-se à atividade do Acompanhante Terapêutico, De Vasconcelos et al. (2013) 

afirmando 
 
A potência do AT vislumbrada, a qual pôde ser experimentada, era a de uma 
clínica desinstitucionalizante, o AT abrindo espaço, fazendo irromper, por 
entre linhas de conservação e seguindo o tracejar de outras linhas e desejos de 
movimento, uma clínica antimanicomial. (2013, p.104).  
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De forma muito similar, o trabalho do Acompanhante Terapêutico também é 

a referência no uso feito por, Disconsi et al. (2013), assim,  
 
O caminho que propomos é de pensar o AT como uma clínica 
desinstitucionalizante, através da criação de um espaço para a produção de 
subjetividade que garanta a possibilidade ética e estética de produzir-se sujeito 
de sua loucura. (2013, p. 70). 
 

Fica evidente, ao tratarmos dessas formas de uso que existe uma aproximação 

de semântica entre elas, entretanto não se pode afirma que se tratam de sinônimo todas 

essas formas de uso. O uso do termo ocorre para designar a atenção à pacientes internados 

em longa duração em hospitais psiquiátricos, mas também de manicômios judiciais. Ação 

nesse sentido trata-se de uma atenção a esse público, de forma a pressupor-se a criação 

de serviços, o que está coerente às outras formas de uso do termo, que o toma como a 

ação do serviço de residência terapêutica. Por outro lado, não se verifica a abrangência 

do social que consta na primeira forma de uso apresentada no início do capítulo, de 

Gonçalves e De Sena (2001). Os usos que compuseram essa categoria fazem uma 

circunscrição bem definida do que viria a ser desinstitucionalização de forma a se 

aproximarem dos critérios de inclusão estabelecidos, apresentado acima, e aproximam-se 

ainda ao conceito operacional utilizado no trabalho, entendo que desinstitucionalização 

trata-se em parte da criação de serviços totalmente substitutivos ao manicômio. Assim, 

acreditamos na pertinência, ao conceito operacional utilizado, dessa categoria que de fato 

apresenta uso do termo bem restrito, diferenciando das próximas categorias que serão 

apresentadas, ao decorrer desse capítulo, que ampliam seu campo de significação. 

 

2.2. Desinstitucionalização como Alteração de Modelo de Assistência e Prestação 

de Serviços 

 

O termo desinstitucionalização também foi utilizando de forma a referir-se à 

constituição de serviço, mas então, não mais a um serviço específico ou voltado a um 

público. Identificamos usos do termo que se referiram à criação de um conjunto de 

serviços diversos, que prestam serviços não apenas às pessoas oriundas de internação de 

longa duração, mas a uma diversidade de público e até mesmo as pessoas em momentos 

de crise. A categoria Desinstitucionalização como Alteração de Modelo de Assistência e 

Prestação de Serviços agregou esses usos tendo como critério o uso enfatizar a 

constituição de serviços substitutivos, referenciando-se à criação de redes de assistência 

à saúde mental, que apontassem para assistência à saúde mental de caráter comunitário e 
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assim remetessem a um novo modelo de assistência, ou ainda, que indicassem novas 

práticas e formas de atuações profissionais, na área da saúde mental. 

Os usos realizados nesta categoria muitas vezes explicitam que 

desinstitucionalização se efetiva na constituição de serviços substitutivos ao manicômio, 

o que de imediato evidencia a pertinência ao uso do conceito operador de Rotelli, 

Leonardis e Mauri (1990), que nos valemos nesse trabalho. Nesta condição, podemos 

citar os trabalhos de: Zambenedetti e Da Silva (2008), que afirma “Já no modelo 

desinstitucionalizante, a rede tem caráter substitutivo ao hospital psiquiátrico.” (p. 146); 

Ferrari (2010), quando discute o desenvolvimento da reforma psiquiátrica em Belo 

Horizonte diz, “Sem dúvida, modo de dizer de política pautada na lógica da 

desinstitucionalização da loucura, por meio da construção de uma rede de serviços 

substitutivos ao hospital psiquiátrico.” (p. 519); Da Silva et al. (2017), ao indicarem a 

política de redirecionamento da atenção à saúde mental ocorrido a partir de 1990, 

afirmam, “uma política de desinstitucionalização caracterizada pela redução dos leitos em 

hospitais psiquiátricos e pela implantação concomitante de uma rede de dispositivos 

integrados que pretendem ser substitutivos ao modelo centrado no hospital psiquiátrico.” 

(p. 2342). E Araújo et al. (2008), que apontam desinstitucionalização como objetivo da 

reforma psiquiátrica, através da superação do modelo hospitalocêntrico, da seguinte 

forma: 
 
Essa mobilização culmina com a realização, em 1987, 1992 e 2001, das 
Conferências Nacionais de Saúde Mental, as quais possibilitaram a delimitação 
dos objetivos da reforma psiquiátrica brasileira atual que tem como principal 
referência a experiência Italiana e as idéias de desinstitucionalização de Franco 
Basaglia20. Visando a superação do modelo hospitalocêntrico, são propostos 
serviços substitutivos para a atenção à pessoa em sofrimento mental. (p. 162). 
 

 Ainda, dando ênfase a constituição de uma rede de serviços da saúde mental, 

mas não afirmando explicitamente que essa deveria ser totalmente substitutivas ao 

manicômio, podemos citar o trabalho de De Oliveira e Conciani (2009), que faz o seguinte 

uso do termo, “[...] o CMS aprovou uma política de saúde mental que apontava para a 

desinstitucionalização, com a organização de rede de assistência em todos os níveis, 

integrada à rede geral de serviços de saúde.” (p. 323); o uso feito por Botti e Torrézio 

(2014), ao datar o início desse processo de criação de novos serviços, “A trajetória da 

desinstitucionalização é caracterizada, sobretudo, pelo surgimento de novos serviços, 

estratégias e conceitos em saúde mental, a partir da década de 90.” (2014, p. 213); o de 

Silveira e Santos Junior (2011) que aponta a importância do serviço de residência 
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terapêutica, mas faz o uso do termo desinstitucionalização indicando a constituição de 

mais de um serviço, na seguinte passagem,  
 
Nos últimos anos, para se conseguir a efetiva desinstitucionalização e a 
reinserção dos portadores de transtornos mentais graves na comunidade, foram 
implantados os Serviços Terapêuticos Substitutivos, em especial as 
Residências Terapêuticas. (p. 2090). [grifo nosso]. 
 

O trabalho de  Moreira et al. (2015) indica a constituição de um conjunto de 

serviços da seguinte forma:  
 
O cerne dos argumentos volta-se para o reconhecimento da expansão dos 
CAPS, dos Serviços de Reabilitação Terapêutica e outros que focam a 
proximidade com a comunidade e que possibilitaram a desinstitucionalização 
de pacientes, pressuposto da Reforma. (p. 1050). 
 

A ênfase na criação de novos serviços para responder à falha da assistência 

psiquiátrica, pode ser verificada, ainda, no trabalho de Gryschek e Pinto (2015), na 

passagem,  
 
a Reforma Psiquiátrica sedimentou-se sobre a desinstitucionalização dos 
portadores de transtornos mentais e a consolidação de bases territoriais do 
cuidado em SM [Saúde Mental] através de redes que contemplam a AB, 
partindo do pressuposto de que grande parte dos problemas em SM pode ser 
resolvido nesse nível de assistência, sem necessidade de encaminhamento aos 
níveis especializados. (p. 3256).   
 

E no trabalho de Alves et al. (2013) com o uso, “[...] que vem propor a 

desinstitucionalização através de uma redução gradual dos leitos psiquiátricos, da 

efetivação destes em hospitais gerais e da criação de hospitais-dia com o intuito de 

deslocar o foco para uma rede de cuidado integrada.” (p. 2967) e de forma alinhada a 

esses usos, Da Silva e Costa (2011) indicam a desinstitucionalização efetivando a redução 

os serviços manicomiais, ao escreverem, “Ao longo do processo de desinstitucionalização 

da assistência psiquiátrica, o número de leitos psiquiátricos e a média de tempo de 

ocupação dos leitos existentes diminuíram em diversos países.” (2011, p. 4659). 

Assim, verifica-se nesses trabalhos, mesmo que não esteja explícita, a 

substituição do hospital psiquiátrico por serviços substitutivos, que indicam a criação de 

serviços em todos os níveis de assistência e aponta para o avanço da criação desses como 

desinstitucionalização e objetivo da reforma, permitindo-nos, assim, afirmarmos o 

alinhamento desses usos ao conceito operador do trabalho. 

A referência à constituição dos serviços em âmbito comunitário, ainda nessa 

categoria, algumas vezes, é colocada opondo uma imediata materialidade do hospital 

psiquiátrico ao serviço substitutivo, em uma perspectiva interno versus externos, o que 
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podemos exemplificar com a forma de uso realizada por Fagundes et al. (2016), que ao 

analisarem a reforma psiquiátrica na cidade do Rio de Janeiro afirmam, “Os resultados 

apontam para importantes avanços na desinstitucionalização da assistência, com 

substantiva redução de leitos psiquiátricos e aumento dos dispositivos comunitários.” (p. 

1449). Tal perspectiva também pode ser verificada no trabalho de Elisa Alves Da e Ileno 

Izídio Da (2008), que fazem o seguinte uso citando Bezerra Jr e Amarante,  
 
Ocorre então o processo denominado desinstitucionalização, implicando a 
desospitalização para a construção de uma rede de serviços alternativos, 
redirecionando os recursos governamentais ao atendimento comunitário 
(Bezerra Jr., 1994; Amarante, 1996 apud Elisa Alves Da e Ileno Izídio Da, 
2008, p. 86).  
 

No trabalho de De  Almeida et al. (2010), quando afirmam:  
 
Com a mudança das políticas públicas em saúde mental ocorrida no Brasil no 
século XX, prevendo a desospitalização dos enfermos, a desinstitucionalização 
psiquiátrica e a consequente ênfase em serviços comunitários de saúde mental. 
(p. 74). 
 

E ainda, no uso de  Filho (2011), citando Basaglia e Gianichedda: 
 
Não se trata de uma transformação mecanicamente produzida, mas de um 
processo de desinstitucionalização, entendido como desconstrução cultural-
histórica do modelo hospitalocentrico manicomial e a concomitante construção 
de um modelo territorial/ comunitário voltado para o reconhecimento social e 
inserção social do sujeito que sofre de adoecimento mental. (BASAGLIA & 
GIANICHEDDA, 1977/1982 apud Vieira Filho, 2011, p. 314). 
 

Todavia, antes de apresentarmos os usos que não se restringem a essa 

oposição imediatista de hospital psiquiátrico interno e serviços comunitários externos, 

nos parece pertinente aqui o uso feito por Brêda e Augusto (2001), citando Bandeira 

(1993), que indica que a desinstitucionalização como criação de novos serviços de caráter 

comunitário, falhará se não atender determinados requisitos, no trecho: 
 
Bandeira (1993) alerta para o fato de que a desinstitucionalização falha quando 
se depara com a falta de apoio financeiro suficiente para criar serviços 
substitutivos, de formação profissional, de preparação e engajamento da 
comunidade no acolhimento ao doente, de atendimento permanente e, de 
comunicabilidade entre os diferentes setores. (2001, p. 475). 
 

Os usos que extrapolam a materialidade imediata dos serviços e caracterizam 

desinstitucionalização como um processo de construção de territórios tanto dos serviços 

substitutivos, como também do território das pessoas que usam esses serviços, aspecto 

que pode ser verificado tanto no trabalho de Hirdes (2009), com o seguinte uso, “O termo 

desinstitucionalização significa deslocar o centro da atenção da instituição para a 
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comunidade, distrito, território.” (p. 299), como no trabalho de Marques (2013), ao 

afirmar: 
 
[...] uma das características próprias às instituições é o seu solipsismo, isto é, 
o fechamento sobre si mesma e a consequente dificuldade de abertura para a 
exterioridade. No sentido inverso, abrir-se para outros – múltiplos – territórios 
é um movimento empreendido no sentido da desinstitucionalização. Construir 
novos territórios existenciais, tanto para os serviços de saúde mental, como 
para seus usuários, é, portanto, um movimento que julgamos estar em 
consonância com as diretrizes das políticas de desinstitucionalização. (p.33). 
 

Entendemos que a construção de territórios proposta nesta forma de uso 

remete a ocupação de novos lugares, antes não ocupados, pelas pessoas em sofrimento 

mental. E por ser novo ocupar esses espaços, públicos, de lazer, culturais, faz-se 

necessária a construção dessa nova territorialidade. Não se restringindo mais o espaço do 

sujeito em sofrimento, às alas dos hospitais psiquiátricos. Alinhado a esta perspectiva 

encontramos, também, o trabalho de De Vasconcelos e Paulon (2014), que realiza o 

seguinte uso, “Trata-se, pois, de avançar no processo de desinstitucionalização, passando 

à discussão dos modos como estamos habitando o contemporâneo nos espaços dos 

serviços.” (2014, p.226). 

A criação desse conjunto de serviços que apontam para a substituição do 

hospital psiquiátrico, com ênfase da assistência comunitária, pôde ser identificada em 

outros trabalhos como resultante de uma política de estado que prevê um novo modelo de 

assistencial, uma nova estratégia de saúde. Essa se caracteriza por um ou mais dos 

seguintes aspectos: redirecionamento da atenção à saúde mental para comunidade; 

redistribuição do orçamento; rompimento com a assistência psiquiátrica 

hospitalocêntrica; e descentralização do atendimento. Podemos nessa perspectiva citar o 

trabalho de Consoli et al. (2009) que faz referência às características, acima descritas, de 

forma direta, na seguinte passagem,  
 
A assistência em saúde mental, historicamente centrada no modelo 
hospitalocêntrico, desde os anos 1980, tem passado por significativas 
mudanças no contexto da sociedade em que se vive. Esse processo, conhecido 
como desinstitucionalização em Saúde Mental ou Reforma Psiquiátrica, [...] 
(p. 118).  
 

O trabalho de Da Gama et al. (2014) remete-se a uma política pública ao fazer 

o seguinte uso:  
 
[...] teve como foco principal a desinstitucionalização dos pacientes 
psiquiátricos fazendo a crítica do modelo manicomial e criando alternativas de 
tratamento no território através de uma política pública que inverteu e 
direcionou os gastos para a implantação dos equipamentos substitutivos. (p. 
70). 
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Aponta para uma nova estratégia de saúde o trabalho de Botti et al. (2006), 

quando afirma, “A trajetória da desinstitucionalização é caracterizada, sobretudo, pelo 

surgimento de novos serviços, estratégias e conceitos em Saúde Mental, a partir da década 

de 90.” (p. 54). O trabalho de Almeida et al. (2010) está alinhado a essa perspectiva, 

quando afirma, 
 
A reforma consistiria num rompimento com a Psiquiatria da época, 
objetivando a desinstitucionalização da loucura, deslocando-a da instituição 
hospitalar para um modelo de assistência em saúde mental centrado na 
comunidade, orientado por um projeto de atenção psicossocial. (p. 111). 
 

O trabalho de Colleti et al. (2014), também, faz uso de desinstitucionalização 

vinculado à modelo de assistência, assim: 
 
Neste contexto de desinstitucionalização, em que o modelo manicomial foi 
alterado para um modelo de atendimento comunitário, o papel dos familiares 
no tratamento da pessoa com sofrimento psíquico também sofreu modificações 
(p. 125). 
 

E o trabalho de Paulin e Poças (2009) ao apresentar um eixo de formação 

psiquiátrica, faz uso do termo ligado ao modelo de assistência, desta forma: 
O eixo desinstitucionalizante é aquele que traz à tona todo o processo de 
reestruturação da assistência psiquiátrica no Brasil. Vem sendo pautado pela 
substituição gradativa do modelo hospitalar psiquiátrico hegemônico por 
modelos assistenciais em que o HD e a psiquiatria no hospital geral tornam-se 
elementos fundamentais. (2009, p. 70). 

 

O trabalho de Macedo et al. (2017) ao analisar a oferta dos serviços da RAPS, 

faz o uso de desinstitucionalização remetendo-se a modelo de assistência, mas 

considerando o aspecto da interiorização dos serviços, no seguinte trecho,  
 
Esse cenário de interiorização dos leitos psicossociais no país indica um passo 
importante no processo de desinstitucionalização, devido à ampliação da oferta 
de cuidados nesse nível de atenção, com a descentralização dos leitos 
psicossociais fora do eixo das grandes cidades e principais capitais brasileiras. 
(p. 163). 
 

Buscamos apresentar as formas de uso de desinstitucionalização, nessa 

categoria, em um percurso de crescente abrangência do conceito, no intuito de permitir a 

apresentação dos conceitos e uma rápida análise. Entretanto, trata-se de uma construção, 

pois como já foi indicado anteriormente, não é desta forma que se apresentam os usos ao 

decorrer do período analisado. Iniciamos apresentando os usos que se referiram 

diretamente a constituição de serviços como substitutivos ao hospital psiquiátrico, após 

aqueles que não explicitavam o objetivo de substituição. Posteriormente, apresentamos 

os usos que indicavam a criação de serviços compondo uma rede de assistência à saúde 
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mental. Os seguintes foram aqueles que deram ênfase ao aspecto comunitário e o último 

grupo apresentado, indicando os novos serviços como modelo de assistência. Passamos 

agora a apresentar o último grupo que compõe essa categoria, que utiliza 

desinstitucionalização referindo-se a novas práticas e formas de atuações profissionais, 

na área da saúde mental, que apresentamos como critério de inclusão desta categoria no 

início desse subitem. Entendemos que se trata da forma mais abrangente nessa categoria, 

os usos que se remetem às práticas profissionais. 

O trabalho de Leão e Barros (2012) faz uso do termo desinstitucionalização 

de forma a remetê-lo a práticas profissionais mais abrangentes em saúde mental, no trecho 

que diz: 
 
Um dos aspectos que caracteriza o processo de desinstitucionalização e, 
portanto, de mudança de modelo de atenção, é a orientação do trabalho tera-
pêutico para o enriquecimento da existência global, complexa e concreta das 
pessoas com transtornos mentais. (p. 580). 
 

Outro trabalho que remete a essa abertura de possibilidades de atuação é o de 

Botti e Torrézio (2014), que diz “A desinstitucionalização visa a tratar o portador de 

sofrimento mental em suas condições concretas de vida.” (p. 215). 

Estas formas de usos abrem um grande leque de possibilidade de atuação na 

atenção à saúde mental, seja como indica o trabalho de Constantinidis e De Andrade 

(2015), sobre a importância da transdiciplinaridade para os profissionais, no seguinte 

trecho,  
 
Considerando os profissionais de saúde mental, existem aqueles que o campo 
de experiência, dentro da proposta de desinstitucionalização, é marcado por 
uma prática interdisciplinar que prioriza tecnologias mais relacionais para 
assistência aos usuários, valorizando o diálogo com a população. (p. 336).  
 

Seja, ainda, abrindo possibilidade de estender a oferta de atenção à saúde 

mental às pessoas antes não atendidas, como os familiares, que são referenciados pela 

forma de uso realizado por De Andrade e Bosi (2015) ao citando Nicácio e Campos 

(2004) diz, “a atenção ao usuário e à família em situação de crise contribui para a 

desinstitucionalização do circuito psiquiátrico nos níveis prático e discursivo.” (2015, p. 

893). 

Pôde-se, enfim, verificar nesta categoria, a ênfase na criação dos diversos 

serviços que deveriam substituir o hospital psiquiátrico, comunicando-se assim, 

diretamente com o conceito de Rotelli, Leonardis e Mauri (1990), o qual tomamos como 

referência nesse trabalho. Os usos de desinstitucionalização da forma como apresentamos 

até aqui, caminhou para uma institucionalizadade, ao chegar a ser apresentada como 
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resultante de uma política pública. A próxima categoria a ser apresentada 

Desinstitucionalização como Reforma Psiquiátrica, de certa forma, também, 

institucionaliza esse processo, ao tomar como sinônimo de desinstitucionalização o 

movimento de reforma, ou melhor, os movimentos de reforma psiquiátrica. 

Mas antes de passarmos a apresentação dessa próxima categoria, nos é caro 

apresentarmos ainda nessa categoria, Desinstitucionalização como Alteração De Modelo 

De Assistência E Prestação De Serviços, o uso realizado por Cedraz e Dimenstein (2005), 

que diz: 
 
Na Itália, onde a desinstitucionalização se materializou em termos práticos, os 
manicômios foram extintos, vitória de uma luta política que não se encerra com 
tal feito, uma vez que se almeja que o louco circule livremente pela cidade, 
sem que isso seja visto como um episódio estranho ou perigoso. (p. 305). 
 

Pois esse uso evidencia que a substituição do hospital psiquiátrico por um 

conjunto de serviços se faz necessário, tornando a inserção desse uso nessa categoria 

adequado, mas ele, ainda, aponta que o objetivo da desinstitucionalização não se restringe 

a isso, sendo necessário algo a mais. Aqui se coloca duas condições para o termo 

desinstitucionalização, o primeiro o alerta que ele não se restringe a criação de novos 

serviços, e o segundo que se trata desse algo a mais necessário. A primeira condição será 

tratada na categoria, composto por um conjunto de trabalhos que realizam esse alerta, 

Desinstitucionalização como Diferenciação de Desospitalização, a qual sua apresentação 

será antecedida pela próxima categoria, Desinstitucionalização como Reforma 

Psiquiátrica. E a segunda condição, o qual se trata desse algo a mais será retomada em 

todas as outras categorias vindouras, que compartilharam a tentativa de caracterizá-lo.  

 

2.3. Desinstitucionalização como Reforma Psiquiátrica 

 

Assim, como afirmamos acima, as formas de uso do termo 

desinstitucionalização apresentadas nas duas categorias anteriores, que partiram da 

constituição de serviços específicos até alcançar o entendimento de desinstitucionalização 

como resultado de uma política de estado, institucionaliza esse processo. Outra forma de 

institucionalizá-lo foi identificado por nós, nos usos do termo desinstitucionalização que 

o tomavam como sinônimo de movimentos de reforma psiquiátrica, que constituiu o 

critério para essa categoria, Desinstitucionalização como Reforma Psiquiátrica.   



41 
 
 

Os usos de desinstitucionalização como movimento de reforma psiquiátrica, 

ocorrem em âmbito internacional, abrangendo um conjunto de países, como é o realizado 

por Oliveira et al.(2016) no trecho  
 
A transferência dos cuidados psiquiátricos do nível hospitalar para serviços 
baseados na comunidade iniciou-se a partir dos anos 1950 em vários países, 
com o movimento de desinstitucionalização e com a integração da saúde 
mental ao sistema geral de saúde. (p. 48). 
 

E no trabalho de Borsa e Eidelwein (2005), mas ai já apontando a influência 

desse movimento, na constituição da nova assistência à saúde mental no Brasil, da 

seguinte forma: 
 
Atualmente vêm-se multiplicando os serviços de atendimento à saúde mental, 
especialmente com a criação de Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), oriundos de políticas públicas de 
saúde mental provenientes da inspiração no movimento de 
Desinstitucionalização desenvolvido nas décadas de 70 e 80, nos Estados 
Unidos e Europa, principalmente, na Itália. (2005, p. 159). 
 

Outros usos remetem desinstitucionalização ao movimento especificamente 

italiano, como é o caso do trabalho de Furtado et al. (2016), da seguinte forma: 
 
O movimento de desinstitucionalização na Itália dos anos 1970 – que 
influenciou fortemente a reforma psiquiátrica brasileira – confrontou não 
apenas o hospital psiquiátrico, mas também o modelo da comunidade 
terapêutica inglesa e a política de setor francesa. (2016, p. 10). 
 

O uso feito por Delgado (2015), 
 
Se, na reforma psiquiátrica do Brasil, a desinstitucionalização é italiana e a 
atenção comunitária, inglesa, as inovações tecnológicas produzidas aqui, 
nossas jabuticabas, não são capricho de militantes, mas ousadias 
indispensáveis para fazer frente ao desafio da garantia de acesso com 
qualidade. (p. 14). 
 

E o caso do uso de Slomp Jr. et al. (2015), da seguinte forma,  
 
A noção de projeto terapêutico tem uma origem bem conhecida no campo da 
saúde: o movimento de desinstitucionalização manicomial na Itália dos anos 
1960 e 1970; naquele momento, diante do desafio de se obter novas propostas 
de cuidado para o sofrimento mental, havia que se inventar outros 
dispositivos1. (p. 539). [grifo nosso] 
 

Já o uso realizado por De Oliveira e Alessi (2005) especifica o movimento 

italiano, mas aponta sua influência na realidade brasileira, assim: 
 
Desta maneira, a loucura foi compreendida como uma forma de alienação 
social e o projeto político de cidadania para os loucos seria a própria estratégia 
para o seu reconhecimento como sujeitos de razão e de vontade. Esse 
movimento italiano de desinstitucionalização influenciou a trajetória da 
Reforma Psiquiátrica no Brasil. (2005, p. 194). 
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E de forma mais específica, desinstitucionalização, também, foi utilizada 

como sinônimo do movimento de reforma psiquiátrica brasileiro, pelos seguintes autores: 

Kilsztajn et al. (2008) no trecho, 
 
 O movimento pela desinstitucionalização dos pacientes que apresentam 
transtornos mentais desenvolveu-se no Brasil na segunda metade da década de 
1980 e gerou, em 1989, o Projeto de Lei nº. 3.657 de Paulo Delgado³.” (2008, 
p. 2354). 
 

Barroso e Silva (2011) citando Andreoli (2007) e Lougon (2006), 
 
A desinstitucionalização psiquiátrica brasileira se iniciou cerca de duas 
décadas após os países europeus, tendo início no fim da década de 1970, e não 
se deveu apenas às manifestações sociais ou aos avanços científicos 
(ANDREOLI, 2007; LOUGON, 2006 apud Martins Barroso e Silva, 2011, p. 
70). 
  

e Colleti et al. (2014) assim,  
 
No entanto, o movimento de desinstitucionalização psiquiátrica somente 
ganhou destaque nas discussões públicas a partir da 1ª Conferência Nacional 
de Saúde Mental e 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, 
realizadas no dia 18 de maio de 1987 em Bauru, São Paulo. (Brasil, 1988, p. 
124). 
 

Esses usos, que tomam desinstitucionalização como movimento de reforma 

psiquiátrica, seja em âmbito internacional ou nacional, tornam-se pertinentes ao nosso 

conceito operativo, devido apontarem para movimentos que buscaram a transformação 

da forma de assistência à saúde mental em oposição ao hospital psiquiátrico. 

Assim, até aqui, as três categorias apresentadas fazem referência à criação de 

serviços substitutivos ao manicômio, relacionando-se ao aspecto micro do conceito 

operacional que utilizamos, de desinstitucionalização como criação de serviços 

totalmente substitutivos ao manicômio. Como poderá ser visto, as cinco próximas 

categorias se remetem à criação de serviços, porém pode-se inferir que as alterações 

propostas não se restringiam a criação de serviços, mas ao estabelecimento de uma nova 

política de saúde mental, comunicando-se assim, ao âmbito macro do conceito 

operacional. 

 

2.4. Desinstitucionalização como Diferenciação de Desospitalização 

 

Assim, como foi verificado o uso desinstitucionalização em referência direta 

à criação de novos serviços substitutos ao hospital psiquiátrico, ainda na categoria já 

apresentada de Desinstitucionalização como Alteração De Modelo De Assistência E 
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Prestação De Serviços, também, verificou-se que um conjunto de autores faz uso do 

termo de forma a alertar-nos que esta não se trata, apenas, da criação de serviços. Sendo 

esse alerta o critério de constituição dessa categoria, Desinstitucionalização como 

Diferenciação de Desospitalização. 

Hora esse alerta ocorre de forma direta como no trabalho de Novaes et al. 

(2012) que faz a afirmação, “A desinstitucionalização não significa apenas 

desospitalização, mas considerar o sujeito na sua existência e em relação às suas 

condições de vida.” (p. 1095-1096), no trabalho de Iglesias e Avellar (2014), ao descrever 

o foco do movimento da Reforma Psiquiátrica, ao afirmar que, “Tal movimento tem como 

foco a desinstitucionalização, que não se restringe a desospitalização, já que a retirada 

destas pessoas dos hospitais não acarreta numa mudança automática das atitudes de 

intolerância frente à diferença.” (2014, p. 3792)   no de Severo e Dimenstein (2011) ao 

citarem Amarante, “A desinstitucionalização deve ultrapassar a desospitalização 

(Amarante, 1996),” (2011, p. 341), e ainda no de Disconsi et al. (2013), na passagem, 

“Essa mudança de abordagem não trata apenas de desospitalizar, de fechar hospitais 

psiquiátricos, mas de desinstitucionalizar a loucura.” (2013, p. 67).  

Hora o alerta é feito de forma indireta, seja ao utilizar os dois termos, 

desinstitucionalização e desospitalização, de forma distinta, como ocorre no uso feito por 

De Alvarenga e Novaes (2007), quando diz:   
 
Nesse processo de dês-hospitalização e desinstitucionalização, cabe destacar o 
retorno à estrutura familiar – com suporte assistencial – de oito pessoas que se 
encontravam internadas, em situação asilar, em hospitais psiquiátricos do 
município. (2007, p. 584). 
 

Seja advertindo que um serviço substitutivo pode manter a lógica 

manicomial, conforme o uso dado por Marques (2013), no trecho: 
 
Mas, se a presença do CAPS é fundamental no processo de 
desinstitucionalização de antigos internos do IMAS, a posição que ocupa na 
rede também traz o risco de manter a lógica institucional em um serviço que 
deve estar voltado para o território, e não para o interior do hospital 
psiquiátrico, o qual deve substituir.(2013, p. 32). 
 

O trabalho de De Paiva e Yamamoto (2007), ao analisar o planejamento da 

assistência em saúde mental da cidade de Natal, também, pondera sobre o perigo de 

perpetuação dessa lógica, no trecho: 
 
[...] visava à “desinstitucionalização da doença mental” (Natal, 1992), proposta 
que ia além do processo de des-hospitalização. Ora, novas formas de atenção 
em saúde mental tendem a ser inócuas enquanto a cultura manicomial estiver 
presente no interior da própria SMS. (2007, p.565). 
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Na advertência, agora, sobre as práticas nos serviços substitutivos que podem 

reproduzir essa lógica manicomial, como diz Willrich et al. (2013) 
 
É nas situações de crise que muitas vezes se determina o recurso da 
internação(14), mas essa precisa buscar não mais o isolamento e a submissão 
à regras institucionais ou uma abordagem medicalizante e sim uma nova lógica 
com vistas à desinstitucionalização das situações crônicas ou agudas (as 
crises). (2013, p. 660). 
 

E apontando para um aspecto mais amplo dessa advertência de 

desinstitucionalização não ser desospitalização, quanto a estrutura de funcionamento 

mesmo nova, assim como as práticas profissionais poderem reproduzir a lógica 

manicomial, o trabalho de Furtado et al. (2017) alerta sobre a necessidade de 

desconstrução de saberes. Eles dizem, quando refletem sobre as atividades dos 

profissionais dos CAPS restritas ao próprio serviço: 
 
 Dessa forma, o processo de desinstitucionalização pouco avança na dimensão 
da desconstrução dos saberes e práticas manicomiais tal como defende 
Amarante (1996), correndo o risco de reduzir-se a uma lógica de 
desospitalização. (2017, p.185). 
 

Assim, esse uso de desinstitucionalização nos leva a considerar que deve 

ocorrer criação de novos serviços, porém com atuações e práticas profissionais não 

restritas aos próprios serviços, o que leva a uma desconstrução do saber anterior, 

manicomial. Caminhando na identificação desses sentidos mais amplos, que constituímos 

as categorias apresentadas a seguir. 

 

2.5. Desinstitucionalização como Inserção Social 

 

As formas de uso de desinstitucionalização que identificamos essa ampliação 

para além de novos serviços e práticas, mais imediatamente, se remetiam à inserção do 

sujeito no convívio social. Assim, para a constituição da categoria Desinstitucionalização 

como Inserção Social, utilizamos como critério que o uso do termo não se restringisse a 

indicar a necessidade de novos serviços e práticas, e que se remetesse explicitamente a 

um processo de inclusão social do sujeito ou se contrapusesse diretamente à exclusão 

social do sujeito.  

O percurso que tentamos construir até aqui ao apresentar as formas de uso do 

termo desinstitucionalização nas categorias criadas, culminando neste momento como a 

necessidade de inclusão social do sujeito, pode ser verificado no uso realizada por Pitta 

(2011), visto que entendemos que a interação social proposta, trata-se de um sinônimo 
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para inclusão social, e que esta é posta em oposição a exclusão social, no trecho de 

referência à morte social: 
 
Estamos falando em desinstitucionalização responsável, isto é, tratar o sujeito 
em sua existência e em relação com suas condições concretas de vida. O 
tratamento deixa de ser a exclusão em espaços de violência e morte social para 
tornar- se criação de possibilidades concretas de subjetivação e interação social 
na comunidade. (2011, p. 4588). 
 

No uso de De Paiva e Yamamoto (2007), no seguinte momento,  
 
Além disso, serviços como os NAPS, exclusivos para portadores de sofrimento 
psiquíco, são insuficientes para desinstitucionalizar a loucura se faltam 
oportunidades de inclusão social desses indivíduos. (2007, p.562). 
 

Inclusão que entendemos como responsabilização da sociedade, assim, como 

é colocado por Gonçalves e De Sena (2001), ao citar Delgado (1987), “A questão crucial 

da desinstitucionalização é uma ‘progressiva ‘devolução à comunidade’ da 

responsabilidade em relação aos seus doentes e aos seus conflitos’” (Delgado 1987 apud 

Gonçalves e Sena, 2001, p. 50). 

Já o uso do termo se contrapondo à exclusão social é realizado por Arejano et 

al. (2003) 
 
Se, queremos que o processo de reforma psiquiátrica se edifique e efetive 
através da prática da não exclusão, nos marcos da desinstitucionalização e, 
mais ainda, no reconhecimento do doente mental como sujeito de direitos e 
deveres. é preciso propor um projeto que analise como se dá determinada 
relação de forças nos serviços alternativos de saúde mental [...] (2003, p.550). 
 

E por Marques (2013) 
 
Para isso [substituição do modelo de assistência], é preciso construir uma rede 
não só de serviços, sejam serviços de saúde mental ou não, mas uma rede de 
referências sócio-econômico-culturais, que atue de maneira a impedir que o 
usuário dos serviços de saúde mental seja excluído da convivência em 
sociedade, a qual por si só já é “desinstitucionalizante”².(2013, p. 33). 
 

Assim, construímos essa categoria a partir dos usos que fizeram referência 

direta à inserção social do sujeito. Porém a referência à inserção social dos sujeitos não 

se restringirá a essa categoria. Identificamos, ainda, muitos outros usos do termo 

desinstitucionalização que se remetiam a inserção social do sujeito, todavia de formas 

mais amplas, não se restringindo a uma inclusão do sujeito adoecido, mas implicando 

uma ideia de alteração de relações sociais para com a loucura e não apenas um 

ajustamento da forma que está posta hoje a realidade. Aspecto que iniciaremos o 

tratamento já em nossa próxima categoria. 
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2.6. Desinstitucionalização como Desconstrução e Construção Paradigmas 

 

Caminhando na direção de ampliação do campo de significação dos usos de 

desinstitucionalização, com a sua caracterização balizada na constituição de estruturas 

externas ao manicômio, mas que para a sua efetivação total, considera-se necessário 

novas práticas dos profissionais de saúde, que permitam uma alteração da assistência à 

saúde mental, e que extrapole estruturas e alcance o contexto social, construímos a 

categoria Desinstitucionalização como Desconstrução e Construção Paradigmas. Os 

critérios para o agrupamento dos usos de desinstitucionalização nessa categoria foram: 

que remetessem diretamente à concepção de paradigma; remetessem à construção ou 

desconstrução de saberes; se relacionassem à desconstrução dos serviços ofertados, das 

práticas vigentes e/ou relações hierárquicas de cuidado estabelecidas; indicassem 

desconstrução do objeto doença e deslocamento da ênfase na cura; que indicasse a 

construção de um novo paradigma que propõe novos serviços de atenção à saúde mental, 

com novas formas de atuação profissional, e constituição e retomadas de relações sociais 

das pessoas atendidas; retomada da complexidade da vida. 

Iniciaremos apresentando os três usos do termo desinstitucionalização que o 

adjetivaram com o uso do termo paradigma, mas que não o definiram de forma 

propositiva, ou mesmo de forma opositiva ao paradigma psiquiátrico, como se dá aos dois 

grupos de usos que apresentaremos a seguir. 

Esses três usos são: o de Cedraz e Dimenstein (2005) ao afirmar, “tendo sido 

fomentada pela luta antimanicomial e embasada pelos paradigmas da 

desinstitucionalização e da reabilitação psicossocial.'” (2005, p. 301); o de De  Almeida 

et al. (2010), “Com o objetivo de identificar estudos sobre cuidado em famílias de 

portadores de transtorno mental no paradigma da desinstitucionalização, Waidman2 

destacou que estudos nessa área são escassos no Brasil” (2010, p. 74); e o de Padilha e 

De Oliveira (2012) assim, “A partir do paradigma da desinstitucionalização, [...]” (2012, 

p. 1078). 

Passamos a apresentar o conjunto de usos do termo desinstitucionalização que 

fazem crítica à lógica psiquiátrica, seja no sentido mais restrito à institucionalidade do 

hospital psiquiátrico, das práticas profissionais nesse espaço, seja no sentido mais amplo 

à concepção de cura e doença, que regem o seu funcionamento. Tratam-se, pois, de usos 

que se caracterizam pela oposição ao paradigma estabelecido da psiquiatria. 
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Borsa e Eidelwein (2005) fazem uso de desinstitucionalização opondo-se à 

lógica manicomial, vigente no espaço do hospital psiquiátrico, e que afeta tanto as pessoas 

“cuidadas”, como as que cuidam, da seguinte forma:  
 
O processo de Desinstitucionalização consiste em trabalhar para eliminar a 
realidade e a cultura institucional e suas conseqüências: a violência, a falta de 
dignidade, o isolamento, a injustiça e a ampliação da enfermidade institucional, 
seja dos pacientes seja dos que cuidam deles (Puel, 1997; Saraceno, 2001 apud 
Borsa e Eidelwein, 2005, p. 160). 
 

O trabalho de Consoli et al. (2009) faz uso de desinstitucionalização como 

desconstrução do modelo manicomial, assim: 
 
No Brasil, a Reforma Psiquiátrica organiza-se com base nos pressupostos da 
Reforma Sanitária e da Psiquiatria Democrática Italiana, que prevê a 
desinstitucionalização como desconstrução do modelo manicomial, 
modificando o status quo por meio de novas estratégias que oferecem novas 
soluções. (2009, p. 118). 
 

Já o trabalho de Alves et al. (2013) explicita mais diretamente no uso do 

termo, a oposição à institucionalidade, da seguinte forma: “a desinstitucionalização, que 

se configura enquanto instrumento de desconstrução dos dispositivos institucionais” 

(2013, p. 2966). Apresenta-se como consequência dessa oposição, a busca pela 

desconstrução do manicômio, o que se verifica no uso dado por Gonçalves e De Sena 

(2001), “a desinstitucionalização com conseqüente desconstrução do manicômio e dos 

paradigmas que o sustentam.” (2001, p. 50). O uso de  De Oliveira e Conciani (2008) 

indica como efetivação da oposição ao manicômio a criação de serviços que 

fundamentam o novo paradigma, da seguinte forma,  
 
Assim, chegamos à necessidade posta atualmente de desinstitucionalizar o 
paradigma psiquiátrico e, com ele, a construção de dispositivos de cuidado aos 
doentes mentais com características comunitárias, territoriais e com 
potencialidade de ampliação da autonomia  e, entre eles, os SRT. (2008, p. 
170). 
 

Entretanto, a proposta é que a desconstrução do manicômio ocorra do interno 

para o externo, assim é o uso feito por Jardim e Dimenstein (2007), quando dizem, “O 

processo de desinstitucionalização da loucura se realiza por meio das transformações 

institucionais pelo uso de recursos e problemas internos para construir pedaço por pedaço 

as novas veredas.” (2007, p. 181), e o uso feito por Athayde e Hennington (2012), citando 

Amarante, ao indicarem que a direção da desinstitucionalização ocorrer da instituição 

para a loucura, quando explicam o papel dos CAPS,   
 
Substitutivos dos manicômios e estruturados a partir da Reforma Psiquiátrica, 
sua criação [os CAPS] foi inspirada especialmente no movimento italiano de 
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desinstitucionalização do lugar de segregação estabelecido – técnica, social e 
culturalmente – para a loucura (Amarante, 2007, apud Athayde e Hennington, 
2012, p. 984). 
 

A desinstitucionalização, assim, trata-se não apenas de eliminar a instituição 

hospital psiquiátrico, mas da sobreposição ao aparato que a funda, como afirma Pereira e 

Da Costa-Rosa (2012) ao citar Costa-Rosa (2000),  
 
A instituição oculta um paradigma, logo, a desinstitucionalização concretiza-
se em relação ao paradigma médico-hospitalocêntrico-medicamentoso (Costa-
Rosa, 2000), apenas a forma mais recorrente de se operar na Saúde Mental.” 
(Costa-Rosa, 2000, apud Erica Cristina e Abílio Da, 2012, p. 1039).   
 

A eliminação do hospital psiquiátrico e seu paradigma fundador, trata-se de 

um fenômeno que não se restringe, apenas, ao âmbito dos serviços de saúde, mas que 

caminha como já temos vindo discutindo, para relações sociais mais abrangentes, e tal 

ponderação pode ser verificada no uso dos autores De Almeida et al. (2010), na seguinte 

passagem, ao citarem Gonçalves e Sena (2001): 
 
A desinstitucionalização é um processo que vai além da desospitalização, 
ultrapassando a dimensão técnico-científica para englobar determinantes 
sociais, políticos, econômicos, dentre outros, propondo a 
desinstitucionalização da loucura, isto é, a desconstrução simbólica dos 
hospitais psiquiátricos tradicionais e dos paradigmas que os sustentam 
(Gonçalves e Sena, 2001, apud Almeida et al. 2010, p. 113).  
 

Assim, as formas de uso até aqui apresentadas acabam por apontarem que a 

eliminação da instituição hospital psiquiátrica deve implicar concomitantemente a 

eliminação do saber que lhe fundamenta, como pode ser verificado explicitamente nos 

usos de Ramos (2004), “Talvez por inspiração das bandeiras de ‘desinstitucionalização’ 

do saber e das práticas psiquiátricas, o MTSM' (2004, p. 1075)” e Furtado et al. (2017) 

ao citar Amarante (2007), “desinstitucionalização também como crítica epistemológica 

ao saber psiquiátrico hegemônico (Amarante, 2007).” (2017). Assim, o primeiro 

momento é desconstrução da psiquiatria, como coloca Franco e Van Stralen (2015), 

citando Basaglia, 
 
Para Basaglia (1985), a desinstitucionalização vai muito além de 
desospitalização e construção de serviços alternativos. Implica uma mudança 
não apenas das instituições, mas, antes de tudo, das práticas, ou seja, implica 
uma desconstrução da própria psiquiatria. (2015, p. 313). 
 

E caso os novos serviços não tenham essa nova visão, a desinstitucionalização 

não se efetivará, como é identificado no uso de Cedraz e Dimenstein (2005) ao citarem 

Amarante 
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Funcionando dessa maneira, o CAPS não se volta para o sujeito, mantendo sua 
visada nos diagnósticos, fugindo à proposta da desinstitucionalização que 
pretende pôr a doença mental entre parênteses (Amarante, 1996). (Amarante, 
1996, apud Ariadne e Magda, 2005¸ p.319). 
 

A perspectiva de eliminar um saber psiquiátrico resulta na retomada da 

experiência denominada loucura, que já não poderemos assim nomear se supomos a 

efetivação de desinstitucionalização como vem sendo apresentada. O uso dado por De 

Pinho et al. (2010) contribui para o esclarecimento dessa argumentação: 
 
Nesse sentido, quando se trata de “desinstitucionalizar” a loucura, o louco e a 
própria clínica, fala-se em promover a desfixação do aparato institucional que 
movimenta a lógica normativa e prescritiva das instituições e dos 
conhecimentos. Trata-se de desinstitucionalizar o corpo de saberes produzidos 
por uma psiquiatria que dissociou a doença da existência, valorizando mais o 
sintoma (sobre o qual se constrói a instituição e determinadas práticas), a 
fragmentação e a compartimentalidade do que a singularização. (2010, p. 383). 
 

Os usos de desinstitucionalização realizam, portanto, uma contraposição 

entre o entendimento da loucura a partir da psiquiatria e a partir de uma epistemologia 

crítica, conforme o uso de Martinhago e De Oliveira (2015) 
 
conceito de desinstitucionalização sustenta, epistemologicamente, um 
confronto entre as lógicas e éticas que fundamentam ações e saberes 
constitutivos, por um lado, do modelo psiquiátrico clássico e, por outro, do 
modo de atenção psicossocial (2015, p. 1274). 
 

Contraposição que necessariamente deve implicar um posicionamento, que 

conforme afirma o uso de Moraes (2008), para a efetivação da desinstitucionalização é 

necessária a sobreposição de um paradigma sobre o outro, “Desinstitucionalização do 

paradigma psiquiátrico e substituição pelo psicossocial.” (2008, p. 124). 

Essa substituição pelo paradigma psicossocial é identificada como fundante 

da assistência em saúde mental atual do Brasil, no uso de Cavalheri (2010) 
 
A Reforma Psiquiátrica Brasileira, foi constituída a partir de um novo 
paradigma – o da desinstitucionalização por meio da reabilitação e da 
reintegração psicossocial da pessoa mentalmente adoecida.(2010, p. 52). 
 

Os usos de desinstitucionalização ao realizarem a crítica ao paradigma 

psiquiátrico propõem a visualização da realidade de uma forma diversa, a qual pode ser 

atribuída à fundação de um novo objeto, como se verifica no uso de De Oliveira e Alessi 

(2005), “A desinstitucionalização redefine o objeto de intervenção, as práticas 

terapêuticas e o objetivo da assistência em saúde mental.” (2005, p.193), no uso de Hirdes 

(2009) “O projeto de desinstitucionalização busca a reconstrução do objeto (enquanto 

sujeito histórico) que o modelo tradicional reduziu e simplificou (causalidade linear 

doença/cura – problema/solução).” (2009, p. 300), e no uso de Mondoni e Rosa (2010)  
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Portanto, o PPS enquanto proposta de transformação da assistência em Saúde 
Mental se define em oposição ao Paradigma Psiquiátrico, procurando 
desinstitucionalizar esse modo de conceber a loucura e suas técnicas de 
produção de atenção. (2010, p. 41). 
 

A alteração desse objeto acaba por fundamentar um paradigma e assim os 

usos de desinstitucionalização remetem a psiquiatria italiana, conforme uso de Tavares et 

al. (2014) 
 
Considera-se aqui a desinstitucionalização como desconstrução de saberes e 
práticas psiquiátricas, perspectiva que fundamenta o movimento de reforma 
psiquiátrica e a política de Saúde Mental brasileira, inspirada na proposta da 
psiquiatria democrática italiana (2014, p. 287). 
 

E de Dassoler e Palma (2011) 
 
Tenório (2001), por sua vez, explica que a tese do paradigma italiano de 
desinstitucionalização visa desmontar a noção de doença mental, por entendê-
la, como uma categoria conceitual redutora e simplista da experiência humana 
(2011, p. 1172). 
 

Assim, desinstitucionalização passa a propor uma nova forma de olhar para a 

loucura, propiciando uma complexificação da vida, e novas realidades são propostas, 

como indica o uso de Kantorski et al. (2011) 
 
O processo de desinstitucionalização consiste num processo prático de 
desconstrução e de reinvenção simultânea de novas realidades, que são 
construídas pelos atores sociais do processo de mudança12,13 (2011, p. 2062). 
 

Se o paradigma psiquiátrico criou a loucura resumindo o sujeito a mera 

doença e a proposta dos usos de desinstitucionalização apresentadas até aqui realizou o 

percurso de desconstruir o aparato que criou a loucura, questionando o saber que o 

fundamenta, propondo um outro saber da experiência, mais amplo, assim, 

desinstitucionalizar não deve se restringir ao adoecimento. Tal analise é materializada no 

uso realizado por Martinhago e De Oliveira (2015), ao afirmarem, “Desinstitucionalizar 

é, portanto, questionar saberes, buscar novas perspectivas para o sujeito doente, não olhar 

mais tão só para a doença.” (2015, p. 1277). 

Até aqui, nesta categoria, apresentamos usos de desinstitucionalização 

caracterizando-se através da oposição ao paradigma psiquiátrico, passemos agora aos 

usos que se realizaram de forma propositiva, estabelecendo e caracterizando o paradigma 

desinstitucionalização. 

O uso realizado por Gonçalves e De Sena (2001), novamente reafirma que 

desinstitucionalização não se restringe a novos serviços, mas já se diferencia por indicar 
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especificamente os campos, jurídico-político e sociocultural, como âmbitos onde 

necessariamente devem ocorrer alterações, conforme colocam na seguinte passagem, 
 
Segundo o conceito defendido pela reforma, a desinstitucionalização não se 
restringe à substituição do hospital por um aparato de cuidados externos 
envolvendo prioritariamente questões de caráter técnico-administrativo-
assistencial como a aplicação de recursos na criação de serviços substitutivos. 
Envolve questões do campo jurídico-político e sociocultural. Exige que, de 
fato haja um deslocamento das práticas psiquiátricas para práticas de cuidado 
realizadas na comunidade. (Gonçalves e De Sena, 2001, p.50). 
 

A observância a não restrição a desospitalização e a proposição de áreas a 

serem alteradas ocorre, também, no uso feito por Silva e Barros (2005), ao afirmar: 
 
Assim, o processo de reforma psiquiátrica no país, transcende a busca de 
soluções apenas técnicas, visando transformar aspectos técnicos, políticos e 
sociais sobre a loucura e suas instituições. O avanço nesse sentido tem como 
horizonte, a desinstitucionalização da doença e do doente mental. (2005, p. 
312). 
 

O uso de Franco e Van Stralen (2015) indica alterações que são características 

da desinstitucionalização no seguinte uso, “a desinstitucionalização envolve a 

reorganização crítico-prática de um conjunto de aparatos científicos, legislativos e 

administrativos, que está em torno da doença mental.” (2015, p. 313). E o uso de De 

Vasconcelos e Paulon (2014) propõe, também, diretamente a alteração nesses âmbitos, 

quando faz a caracterização, 
 
desinstitucionalização e do que ela implica: transformações radicais. 
Transformações “nos âmbitos epistemológico, teórico, cultural, jurídico e de 
ação cotidiana, relativa aos modos de pensar, perceber, sentir e viver a loucura 
e com a loucura”; transformação de “nossa formação, que passava a ser 
designada, em seus moldes instituídos, como de-formação”. (2014, 230). 
 

De forma muito próxima, a essa caracterização, identificamos o uso feito por 

De Vasconcelos et al., (2013), 
 
da desinstitucionalização e do que a mesma implica: não a mera 
desospitalização, mas “uma transformação radical, nos âmbitos 
epistemológicos, teórico, cultural, jurídico e da ação cotidiana, relativas aos 
modos de pensar, perceber, viver, sentir a loucura e com a loucura”. (2013, P. 
97). 
 

Seja pela definição de Gonçalves e De Sena (2001) ao afirmarem a exigência 

na desinstitucionalização da alteração para práticas comunitárias, pela de Franco e Van 

Stralen (2015) ao indicar a reorganização científica, ou ainda pela definição de De 

Vasconcelos e Paulon (2014), ao indicar a necessidade de uma nova percepção sobre a 

loucura, é possível concluir que as alterações propostas nos âmbitos epistemológico, 

jurídico e cultural, implicam necessariamente em uma alteração das formas de cuidados, 
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quando se falar em desinstitucionalização. E esta conclusão é a caracterização de 

desinstitucionalização feita por Batista e Nobre (2013), que parte da oposição à prática 

manicomial e de forma propositiva a indica como um cuidado que não silencia o sujeito, 
 
Ela [desinstitucionalização] está presente nas práticas que engendram modos 
de subjetivação não aprisionados, sendo a ação que interroga a instituição 
psiquiátrica, tornando visível outros possíveis, que não se operacionalizem 
pela lógica do confinamento, da anulação e do silenciamento do louco. (2013, 
p. 241). 
 

Firmo e Jorge (2015), também, faz uso como uma alteração na forma de 

cuidado, ao afirmar:  
 
Observa-se que a mudança na forma de produzir cuidado vem se consolidando 
como um processo social complexo, preconizado pelo ideal de 
desinstitucionalização (Severo et al., 2007), que apresenta, no imaginário 
cultural, os ideais da reforma: cuidado que visa à autonomia e 
corresponsabilização do sujeito em seu tratamento, atribuindo-lhe poder de 
contratualidade em seu processo de reabilitação psicossocial; projetos e 
itinerários terapêuticos vinculados ao território e ao princípio de fortalecimento 
da convivência familiar e comunitária do usuário, com base na inclusão dos 
sujeitos em projetos de felicidade (Ayres, 2005) (2015, p. 219). 
 

Assim, como o uso de Roble et al. (2012) ao propor uma nova clínica, ao citar 

Amarante (2000), no trecho, 
 
Este trabalho deve levar à produção de um novo tipo de subjetividade, que 
permita a manifestação sem interditar sua expressão; uma clínica que não 
retenha o indivíduo em um jogo institucional ou o (re)tome como objeto, 
desconsiderando-o como sujeito. Assim, confirma-se a desinstitucionalização 
como estratégia para a instituição inventada (Amarante, 2000, apud Roble et 
al, 2012,  p. 567). 
 

Enquanto os usos acima de Batista e Nobre (2013), Firmo e Jorge (2015) e 

Roble et al. (2012) caracterizam essa nova forma de cuidado, o próximo uso, feito por 

Furtado et al. (2017), ressalta que essas devem ser constantemente auto avaliadas, para 

não reproduzindo uma institucionalidade, nas palavras dos autores: 
  
não é resultado de uma ruptura imediata e estanque com a lógica manicomial, 
mas que deve ser considerada como um processo complexo e conflituoso que 
exige, entre outras ações, que os profissionais adotem uma postura de constante 
autoavaliação de suas formas de agir em relação ao usuário, para não se 
deixarem levar pela tendência institucionalizante e de controle social sempre 
reapresentada pela sociedade em seus diversos âmbitos. (2017, p. 190). 
 

No uso dado por Silveira e Santos Junior (2011) a nova prática deve superar 

a medicalização ou a psicoterapia, 
 
 pois a desinstitucionalização significa tratar o sofredor psíquico em sua 
existência e em relação com suas condições concretas de vida; não administrar-
lhe apenas fármacos ou psicoterapias, mas construir possibilidades26. Logo, o 
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tratamento deixa de ser a exclusão em espaços de violência e mortificação para 
tornar- se criação de possibilidades concretas de sociabilidade e subjetividade. 
(2011, p. 2095-2096). 
 

E podemos apresentar o uso realizado por Paranhos-Passos e Aires (2013), 

para evidenciar consequências destas novas práticas, não restritas ao medicamento que o 

autor também faz referência, pois este indica a retomada da percepção do corpo, como 

uma das consequências, no trecho, 
 
A desinstitucionalização, nesse contexto, tem o intuito de eliminar a 
medicalização e os meios de contenção como únicas formas de tratamento, 
permitir a relação do sujeito com o próprio corpo e “não usar o saber como 
técnica normativa, mas como possibilidade de criação de subjetividades” 
(TORRE; AMARANTE, 2001, p. 80, apud Fernanda e Suely, 2013, p 16). 
 

A implicação dessa nova forma de cuidado, oriunda dessas transformações 

propostas, pode não se restringem exclusivamente ao sujeito cuidado. De forma 

propositiva Bezerra Da Silva e Rosa (2014) indica que a desinstitucionalização deve 

abranger mais atores sociais, para além do sujeito em sofrimento, na passagem: 
 
de desinstitucionalização caracteriza-se por implicar novos contextos de vida 
para as pessoas com transtorno mental, bem como para seus familiares e 
“pretende mobilizar como atores os sujeitos sociais envolvidos, modificar as 
relações de poder entre os usuários e as instituições e produzir diversas ações 
de saúde mental substitutivas à internação no hospital psiquiátrico” 
(OLIVEIRA; MARTINHAGO; MORAES, 2009, p. 33, apud Bezerra Da Silva 
e Dos Santos Rosa, 2014, p. 254). 
 

E Farinha e Denipotti (2012) citando um próprio trabalho de 2006, também 

fazem o uso do termo desinstitucionalização de forma a atingir não somente o sujeito 

atendido, assim, 
 
Nessa perspectiva, a desinstitucionalização refere-se a uma reforma radical nos 
modos de pensar e agir de todos os envolvidos - técnicos, pacientes, familiares, 
comunidade e poder público - que têm como papel fundamental inserir o 
indivíduo portador de sofrimento psíquico no ambiente social (Farinha, 2006, 
apud Farinha e Denipotti, 2012, p. 91). 
 

Identificamos usos do termo desinstitucionalização que ampliam sua 

repercussão e indicam que a desconstrução do paradigma psiquiátrico está sob o propósito 

da alteração social, seja através da denuncia da invisibilidade da loucura, como se dar no 

uso de Pedroza et al. (2012) 
 
Indicou também a desinstitucionalização como conceito básico, que diz 
respeito à desconstrução do paradigma psiquiátrico e a construção de novas 
modalidades de atenção em saúde mental, além de denunciar a invisibilidade 
da loucura excluída e da identidade "marginal" da doença mental, bem como, 
o questionamento da ordem social que produz a loucura (2012, p. 452). 
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Seja ao indicar como transformação a incorporação dos sujeitos na vida da 

cidade, como é feito por Gonçalves e De   Barros (2013), 
 
Quando o objeto da desinstitucionalização deixou de ser o manicômio e passou 
a ser a lógica manicomial, o que se produziu foi um movimento de 
desinstitucionalização da própria clínica. A necessidade, então, passou a ser a 
de criar não apenas novos lugares de acolhimento e de tratamento, mas novas 
lógicas: romper com a lógica dicotômica que opõe clínica/política, 
indivíduo/sociedade, dentro/fora, público/privado, e que refere o sujeito a um 
espaço privado, a uma experiência privatizante. Já não se trata de exilar os 
loucos nos hospitais psiquiátricos, mas de incorporá-los de outra maneira à 
vida da cidade. Tal aposta implicou na proposição de novos dispositivos 
clínico-políticos, entre eles, o Acompanhamento Terapêutico (AT)1. (2013, p. 
109). 
 

Ou ainda como no uso feito por Kilsztajn et al. (2008) que indica até mesmo 

a libertação dos ditos normais, ao afirmar 
 
Por fim, há que se considerar que a desinstitucionalização dos pacientes 
psiquiátricos, que tem como objetivo direto garantir a reinserção social, a 
cidadania e o direito da pessoa portadora de transtornos mentais de atingir seu 
potencial de autonomia na comunidade, deverá também romper o estigma 
contra os “loucos” e libertar os “normais” de seu aprisionamento à estrutura 
funcional das sociedades ditas modernas. (2008, p. 2360). 
 

Parece-nos coerente, entendermos que a alteração social da forma como é 

colocada acima, toma como referencial para desinstitucionalização a constituição de uma 

percepção ampla sobre a vida, seja ao não restringir o sujeito à loucura, seja ao afirmar 

sua incorporação na cidade. E desinstitucionalização caracterizada como a constituição 

de uma complexidade da vida, pode ser verificada no uso feito por De Pinho et al. (2010), 

ao afirmar,  
 
A verdadeira desinstitucionalização será conhecida como processo teórico-
prático crítico quando reorientar instituições, serviços, saberes, práticas e 
estratégias em torno do objeto “doença”. Assim, ao contrário de centralizar-se 
na cura, busca-se a emancipação; da reparação à reprodução social de pessoas; 
do reducionismo à sociabilidade, às redes e à complexidade da vida. (2008, p. 
383). 
 

Encerrando a apresentação do grupo de usos de desinstitucionalização como 

paradigma de forma propositiva, utilizamos os usos realizados por De Alvarenga e 

Novaes (2007) e Macedo e Dimenstein (2012), que fazem um paralelo entre o paradigma 

a ser desconstruído e o paradigma a ser construído. De Alvarenga e Novaes (2007) 

colocam, 
 
desinstitucionalização, não se restringe à mera des-hospitalização e à 
construção de uma rede de atenção substitutiva do hospital psiquiátrico, 
tampouco significa desassistência. Trata-se, antes, de reformulações, de um 
processo de construção de uma nova realidade em torno da loucura e do 
paradigma psiquiátrico, para o qual convergem recursos sanitários (serviços de 
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saúde), econômicos (bolsa auxílio-reabilitação, previdência), afetivos 
(relações pessoais, vizinhança, familiares etc.) e culturais. (2007, p. 585). 
 

E Macedo e Dimenstein (2012), ponto a ponto indicam a oposição, assim: 
 
perspectiva da desinstitucionalização e do paradigma psicossocial, 
principalmente promovendo deslocamentos em relação à centralidade do saber 
médico-psiquiátrico (ou do poder do especialista) para a interdisciplinaridade 
de saberes; da noção de doença para a de produção da saúde; da ideia de 
isolamento como tratamento nos hospitais psiquiátricos para a de circulação 
pela cidade; do conceito de doente mental para o de portador de uma 
existência-sofrimento; do julgamento de incapaz e tutelado para o de cidadão, 
com foco na produção do cuidado e no aumento do coeficiente de autonomia 
e participação comunitária de usuários e familiares (Costa-Rosa, 2000; 
Ramminger, 2006). (2012, p. 427). 

 
Acreditamos que a crítica ao paradigma psiquiátrico e a proposição de um 

novo paradigma que são características comuns aos usos do termo desinstitucionalização 

apresentados nesta categoria, remetem-se diretamente ao conceito operacional deste 

trabalho, no âmbito macro, que versa sobre a alteração jurídica da pessoa atendida. Isso 

se justifica, devido muitos usos afirmarem diretamente a necessidade de alteração no 

campo jurídico, porém aqueles usos que não indicaram diretamente essa alteração, o 

fizeram indiretamente. Pois, é possível inferir que alterações de práticas de cuidados e de 

relações sociais para com as pessoas em adoecimento, somente são viáveis com uma 

alteração legislativa. Assim, a pertinência do uso do termo operacional, se afirma mais 

uma vez, porém começa a aparecer que a alteração jurídica nas formas de usos atuais, 

ocorre de forma mais ampla e não tão bem circunscrita ao sujeito atendido como proposto 

por Rotelli, Leonardis e Mauri (1990). 

  

2.7. Desinstitucionalização como Cidadania 

 

Esta categoria é composta por cinco usos, os quais tiveram como critério de 

agrupamento ser atribuído ao termo desinstitucionalização o objetivo de propiciar o 

alcance da cidadania, pelas pessoas em sofrimento. Iremos apresentá-los de forma similar 

ao percurso das categorias vistas até aqui, apresentando o uso que indica que a cidadania 

é alcança através dos serviços, como é o feito por Constantinidis e De Andrade (2015), 

ao afirmar “consolidação do processo de desinstitucionalização, entre as tarefas dos 

serviços de assistência em saúde mental está a afirmação da cidadania da pessoa com 

sofrimento psíquico,” (2015, p. 334). O segundo uso do termo apresenta a legislação 

regida pelo princípio de cidadania, que se trata do uso feito por Arejano et al. (2003), 
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o processo de desinstitucionalização que a antecede, conforme os princípios da 
Lei no. 9.716(6) da Reforma Psiquiátrica, no Estado do Rio Grande do Sul. 
Cabe salientar que esses princípios se referem: a não limitação da condição de 
cidadão; a garantia da liberdade; a atenção integral por parte do Estado; o 
favorecimento da inclusão social do sofredor psíquico asilado como sujeito de 
direitos; entre outros. (2003, p. 550). 
 

O terceiro uso, de certo modo, faz o alerta de que a cidadania é alcançada pela 

desinstitucionalização não apenas como alteração de modelo de assistência, ao afirmar, 
processo de desinstitucionalização não passa por uma simples redução de 
recursos; ao contrário, o foco está em promover uma chance de resgate de vida 
aos sofredores psíquicos, de reconhecimento como sujeito, de cidadanização, 
de desobjetivação paralisadora que a instituição asilar imprime7. (Silveira e 
Santos Junior, 2011). 
 

Comunicando-se com a crítica ao paradigma psiquiátrico que foi fundamental 

na categoria anterior, o uso feito por Tavares et al. (2014) firma a cidadania como objetivo 

da desinstitucionalização, assim: 
 
Essa versão da desinstitucionalização é caracterizada pela crítica 
epistemológica ao saber médico psiquiátrico, na qual o sentido de cidadania 
ultrapassa o do valor universal para colocar em questão o próprio conceito de 
doença mental que determina limites aos direitos dos cidadãos (2014, p. 287). 
 

O quinto e último uso que compõe essa categoria, afirma que, 

desinstitucionalização tem como objetivo a cidadania, porém aponta para a necessidade 

de uma alteração social, que caracterizará as cinco últimas categorias a serem 

apresentadas nesse capítulo. Esse uso é o realizado por Kilsztajn et al. (2008), ao afirmar: 
 
a desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos, que tem como objetivo 
direto garantir a reinserção social, a cidadania e o direito da pessoa portadora 
de transtornos mentais de atingir seu potencial de autonomia na comunidade, 
deverá também romper o estigma contra os “loucos” e libertar os “normais” de 
seu aprisionamento à estrutura funcional das sociedades ditas modernas.(2008, 
p. 2360). 
 

Entendemos que assim, como na categoria anterior, os usos que compuseram 

essa categoria se fazem relacionam ao conceito operacional, em seu aspecto mais amplo, 

ao indicarem a necessidade de uma alteração social para com a loucura, somente possível 

através de uma alteração legislativa. 

 

2.8. Desinstitucionalização a partir de Rotelli 

 

O critério de agrupamento dos usos nessa categoria foi que o uso do termo 

desinstitucionalização fizesse referência de forma direta ao texto Desinstitucionalização 

de Rotelli, Leonardis e Mauri, do qual tomamos o conceito operacional para essa 
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pesquisa, o que torna evidente que os usos que compõem essa categoria são pertinentes 

ao uso de nosso conceito operacional. 

Apresentaremos os usos do termo, nessa categoria, conforme a ordem 

cronológica das publicações, sendo que a primeira publicação que identificamos o uso de 

desinstitucionalização a partir da conceituação de Rotelli, Leonardis e Mauri (1990),  data 

de 2003 e é o trabalho de Araujo et al. (2003), que ao citarem os autores, dão ênfase a 

distinção de desospitalização, conforme a seguir, 
 
Rotelli14, ao discorrer sobre o processo de desinstitucionalização na Itália, faz 
um paralelo com a experiência norte-americana, apontando para o fato de que 
o insucesso do processo de desinstitucionalização nos Estados Unidos 
decorreu do fato de que o processo reduziu-se à desospitalização. (p. 347). 
 

No ano de 2005, De Oliveira e Alessi (2005) referem-se diretamente à Rotelli, 

Leonardis e Mauri (1990), para a diferenciação do termo com desospitalização, com a 

citação, “[...] desinstitucionalização como um conceito diferente de desospitalização, 

como afirmavam Rotelli et al. (1990).” (p. 201) 

A forma de utilização do termo no trabalho de Borsa e Eidelwein (2005), 

indica a desinstitucionalização como a alteração que parte do manicômio, assim: 
 
Segundo Rotelli (2001), a Desinstitucionalização é um trabalho prático de 
transformação que, a começar pelo manicômio, desmonta a solução 
institucional existente para desmontar (e remontar) o problema. 
Concretamente se transformam os modos nos quais as pessoas são tratadas (ou 
não tratadas) para transformar o seu sofrimento, porque a terapia não é mais 
entendida como a perseguição da solução/cura, mas também como um 
conjunto complexo, cotidiano e elementar,de estratégias indiretas e imediatas 
que enfrentam o problema em questão através de um percurso crítico sobre os 
modos de ser do próprio tratamento.(2005, p. 160). 
 

O uso realizado por De Oliveira e Conciani (2008), aponta para a alteração do 

objeto, ao fazer a citação,  
 
O processo de desinstitucionalização torna-se reconstrução da complexidade 
do objeto. A ênfase não é mais colocada no processo de cura, mas no processo 
de invenção de saúde e de reprodução social do paciente.5 (2008, p. 171). 
 

A ênfase dada pelo trabalho de Hirdes (2009) é sobre a alteração de 

paradigma, na seguinte citação, “Rotelli9 vê a desinstitucionalização como um trabalho 

prático de transformação que contempla: a ruptura do paradigma clínico e a reconstrução 

da possibilidade – probabilidade;[...]” (Hirdes, 2009, p. 300) 

No ano de 2010 foram publicados dois trabalhos que dão ênfase a alteração 

do objeto, são eles: o de Wachs et al. (2010), da seguinte forma, “Desinstitucionalização 

é um trabalho prático de transformação que, a começar do manicômio, desmonta a 
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solução institucional existente para desmontar (e remontar) o problema.” (2010, p. 910); 

e o de Dimenstein et al. (2010), com a citação: 
 
Em outras palavras, o paradigma psicossocial preconiza um trabalho na 
perspectiva da desinstitucionalização, não focada na cura da doença, na 
readaptação dos indivíduos, na normalização dos sujeitos, mas na existência 
de sofrimento humano como objeto real de uma intervenção (Rotelli; 
Leonardis; Mauri, 2001, apud Dimenstein et al., 2010, p. 1211). 
 

No ano de 2011 ocorre um uso com ênfase na autonomia do sujeito, realizado 

por Leao e Barros (2011), ao fazer a citação 
 
O objetivo do processo de desinstitucionalização é deslocar o olhar para a 
‘existência sofrimento’ do indivíduo em relação ao corpo social, retirando-o 
dos parênteses colocados pela psiquiatria. A finalidade desse processo é a 
invenção de saúde e a reprodução social da pessoa acometida pelo transtorno 
mental, buscando sua autonomia e a produção de sentidos e de sociabilidade. 
(Rotelli, 2001, apud Leao e Barros, 2011, p. 139). 
 

O trabalho de Lima et al. (2012) é publicado em 2012, realizando uma citação 

que versa sobre os recursos humanos,  
 
Rotelli et al. (2001, p.45) nos advertem, no âmbito mais operacional da 
desinstitucionalização, para a necessidade de investirmos recursos em pessoas 
(operadores em saúde mental), mais do que nas instituições; para se reforçar a 
profissionalização que se explica mais em relação à “capacidade de escolher, 
utilizar e combinar uma ampla variedade de modalidades e de recursos de 
intervenção”; dar ênfase ao trabalho em equipe; instalar autoavaliação (no 
interior do trabalho cooperativo); formar profissionais para e no trabalho 
operativo nos centros; reforçar o paradigma do “case management”. (2012, p. 
432). 
 

O outro trabalho de 2012 é o de Rodrigues e Moreira (2012), o qual faz uma 

citação que se contrapõe ao modelo biomédico, assim, “Rotelli (1990) afirma que 

desinstitucionalizar implica o abandono do modelo biomédico e, por isso, o foco deve ser 

a pessoa e sua existência e não o seu sintoma.” (2012, p.605).  

Em 2013 identificamos o uso feito no trabalho de Lemke e Da Silva (2013), 

o qual implica uma alteração social, ao realizar a citação: 
 
a desinstitucionalização exige a relação com um território, o deslocamento das 
ações para o contexto social dos usuários, de sua existência concreta, para 
mudar, em última instância, a relação do corpo social com a loucura (Rotelli, 
1992, apud Ruben Artur e Rosane Azevedo Neves Da, 2013, p. 9). 
 

E no trabalho de Batista e Nobre (2013), que cita o texto de Rotelli, Leonardis, 

& Mauri, complementando o seu entendimento sobre o termo como um modo 

subjetivação não aprisionar, fazendo a seguinte citação,  
 
O movimento desinstitucionalizante é sempre um movimento de resistência 
àquilo que está respaldando a condição da doença em detrimento do doente, 
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suas necessidades e seu sofrimento (Rotelli, Leonardis, & Mauri, 2001, apud 
Batista e Nobre, 2013, p. 241). 
 

O trabalho de Martinhago e De Oliveira (2015), publicado em 2015, cita 

Rotelli, Leonardis e Mauri ao indicar os três aspectos fundamentais da 

desinstitucionalização, assim,  
 
Para Rotelli, Leonardis e Mauri (2001), a desinstitucionalização tem três 
aspectos fundamentais: elaboração de uma nova política de saúde mental com 
base nas estruturas institucionais por meio da mobilização e participação dos 
atores envolvidos; foco do trabalho terapêutico no enriquecimento da atividade 
e da existência global, complexa e concreta dos sujeitos em sofrimento; e 
construção de estruturas substitutivas à internação nos HPs. (2015, p. 1276). 
 

O penúltimo uso que identificamos para essa categoria, novamente, é uma 

citação de desinstitucionalização como alteração do objeto, através do desmonte do 

problema. Esse uso é feito por De Andrade (2016), no trabalho publicado em 2016, 

fazendo a seguinte citação,  “trabalho prático de transformação que, a começar pelo 

manicômio, desmonta a solução institucional existente para desmontar (eremontar) o 

problema.” (ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 2001, p. 29 apud Ana Paula Müller De, 

2016, p. 252). 

 Identificamos, ainda, um trabalho publicado em 2017, de autoria de Samudio 

et al. (2017) que citado Rotelli, Leonardis e Mauri, desta vez, de forma a comunica-se 

com a categoria de alteração de paradigma, assim, 
 
A RAPS orienta-se no paradigma da Reforma Psiquiátrica de 
desinstitucionalização, uma vez que aposta na desconstrução do aparato 
psiquiátrico compreendido como instituição/prática/saberes reducionistas da 
complexidade do fenômeno da loucura, com vistas ao direito à cidadania dos 
usuários e à criação de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, de base 
territorial (ROTELLI et al., 1990 apud Pires Samudio, 2017, p. 279). 
 

Com esta última citação, concluímos a apresentação dessa categoria, 

Desinstitucionalização a partir de Rotelli, evidenciando que ao decorrer do período 

pesquisado da produção teórica brasileira sobre saúde mental, o pensamento deste autor 

está presente, de forma direta e indireta, ao analisarmos todas as categorias já 

apresentadas. A conclusão desta categoria, nos fez perceber que trata-se também do 

fechamento de um grupo mais geral, que abrange as cinco últimas categorias 

apresentadas, que se remetem ao âmbito macro do conceito operacional deste trabalho de 

desinstitucionalização, como alterações do estatuto do louco, que conforme já 

argumentado, as alterações sociais proposta por cada categoria somente seria viável de 

ser efetiva, através de uma alteração legislativa. Diante disso acabamos por construir o 

seguinte desenho: um grupo das três primeiras categorias, que se remetem ao aspecto 
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micro do conceito operacional; e um grupo das outras cinco categorias, que se remetem 

ao aspecto macro do conceito operacional. 

As próximas categorias que construímos, acabam por compor um terceiro 

grupo de categorias, que vai além do posto pelo conceito operacional. Esses usos 

distinguem-se principalmente, devido as propostas de alterações sociais que lhe 

caracterizam reivindicarem a alteração da forma de organização social posta. Não mais 

com a ideia do sujeito se adequar à sociedade, ou mesmo, que a sociedade corrija alguma 

falha dela para acolher o louco, como realizar uma adequação legislativa. A alteração 

social que se pauta é de repercussão em toda a forma de organização, para não mais 

perceber-se a loucura como algo inválido, mas sim como uma experiência humana. Não 

seria mais a busca de alterar o louco para ser inserido na sociedade ou a sociedade 

melhorar em parte para poder incluir o louco, trata-se da alteração total da organização 

social para a retomada da experiência. O evidencia essas próximas de uso do termo 

desinstitucionalização disputando a nomeação dessa experiência chamada até então de 

loucura. 

 

2.9. Desinstitucionalização como Para Além dos Muros 

 

Se até aqui pudemos verificar o termo desinstitucionalização designando em 

sua forma mais ampla, a necessidade de ajuste social para o recebimento do louco, essa 

será a primeira categoria que conseguimos agrupar usos do termo que implicam uma 

transformação mais profunda da sociedade, com a qual esta encontre novas formas de 

organização, passando a aceitar a loucura como experiência de vida possível. O critério 

para o agrupamento nessa categoria foi que os usos indicassem a necessidade dessa 

alteração da sociedade, remetendo-se a ideia de que para efetivar-se a 

desinstitucionalização precisa extrapolar os muros dos serviços de saúde e efetivar uma 

mudança na sociedade. Assim, ainda que esses usos reivindiquem a alteração da 

sociedade, é possível identificarmos uma vinculação com os serviços de saúde, visto que 

para tal reivindicação ainda trazem a imagem dos muros das instituições. Fato que é 

possível se verificar nesse primeiro uso, no trabalho de Consoli et al. (2009), ao afirmar: 
 
A desinstitucionalização não deve ser praticada apenas no interior do hospital 
psiquiátrico, mas pressupõe a necessidade de desinstitucionalizar o contexto, 
isto é, não basta apenas modificar o espaço onde o tratamento se dá, faz-se 
 necessário modificar a lógica institucionalizante e segregadora a fim de que 
os novos serviços não reproduzam o saber manicomial. No entanto, para que 
isto de fato aconteça, é preciso desinstitucionalizar os serviços, os profissionais 
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e a sociedade para que estes possam estar abertos à construção de um novo 
saber/fazer em Saúde Mental³. (2009, p. 118). 
 

O uso feito por Leão e Barros (2012), também, se faz apresentando a 

contraposição à instituição e solicitando a alteração social, a alteração dos valores 

estabelecidos, com as seguintes palavras: 
 
Não é a mera presença do serviço como mais uma instituição no território que 
produzirá a desinstitucionalização das práticas envolvidas por uma cultura 
manicomial, mas sim, são as ações nos contextos de vida, com todas as 
problemáticas e possibilidades, que constroem a realidade cotidiana dos 
indivíduos e que se constituem em instrumentos capazes de impulsionar a 
construção de um processo territorial em que os valores estabelecidos passam 
a ser questionados e transformados. (2012, p. 584). 
 

E o uso de Rodrigues e Moreira (2012), exemplifica tomando a realidade 

italiana, que a alteração não deve se resumir ao manicômio e ir ao social, através de uma 

nova forma de ver a loucura, assim, 
 
Mesmo com os bons frutos colhidos no processo da desinstitucionalização 
italiana, não houve o pensamento de que o trabalho estava cumprido, pois este 
processo requer mais que o abandono dos manicômios; requer mudanças 
significativas nas formas de ver o fenômeno da loucura. (2012, p. 608). 
 

A vinculação à instituição se coloca no uso dado por Lewis e Palma (2011), 

ao realizar a distinção com desospitalização e a transformação social, sendo esta 

reivindicada com a alteração do estigma da loucura, perpetuado por séculos, conforme 

podemos verificar no uso: 
 
A desinstitucionalização da loucura é uma tarefa complexa, pois não basta 
mudar a estrutura de vida e de tratamento do louco, desospitalizando-o. É 
insuficiente apenas retirá-lo do regime fechado e retorná-lo à sua família ou, 
então, a um residencial terapêutico. É necessário ir muito além, o que inclui a 
maneira como cada profissional se relacionará com a loucura, como a 
sociedade romperá com o estigma perpetuado por séculos, em que o louco era 
visto estritamente como alguém que trazia perigos para o bem-estar das 
pessoas, como a família conviverá com seu familiar que antes “podia” ser 
esquecido dentro dos hospitais psiquiátricos por uma vida inteira (2011, p. 
1385). [grifo nosso]. 
 

Já Rodrigues e Moreira (2012) ao usar o termo indica que, a transformação 

deve ocorrer no cotidiano e não restrito à instituição, assim, se remete novamente aos 

estabelecimentos, 
 
sabido que a efetiva desinstitucionalização da loucura requer um processo 
contínuo de questionamentos das práticas de cuidados. Isso pressupõe 
transformações no cotidiano, não se restringindo a instituições, mas às 
posturas, aos saberes e aos pensamentos, em uma crítica a todas as formas de 
intervenções de cunho manicomial. (2012, p. 601). 
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A transformação do cotidiano, também, é ênfase no uso de Cedraz e 

Dimenstein (2005), ao afirmar, “A desinstitucionalização requer uma desconstrução 

cotidiana de ideologias e práticas cristalizadas, defendendo uma mudança para além dos 

muros dos serviços de saúde mental.” (2005, p. 306). 

A desinstitucionalização como Para Além dos Muros, no intuito de 

transformar a sociedade, começa a se desvencilhar das instituições e os usos vão tratando 

do cotidiano e das relações para além de espaços institucionais, dos sujeitos, das 

identidades, como é o uso feito por De Vasconcelos e Paulon (2014), que reivindicam a 

transformação através de uma micropolítica, ao afirmar, “Desinstitucionalização como 

um trabalho micropolítico de desconstrução gradual e permanente das lógicas identitárias 

e dessingularizantes que ultrapassam em muito os muros das Instituições Totais.” (2014, 

p. 233). 

Se nesta categoria os usos do termo desinstitucionalização, ainda, se remetem 

às instituições, mesmo que para se oporem a elas e reivindicarem transformações sociais, 

na próxima categoria tal fato não mais ocorrerá. A alteração social se expressará na 

reivindicação por novas formas de sociabilização, que superem a história de preconceito 

e cerceamento com a loucura. 

 

2.10. Desinstitucionalização como Novas Relações Sociais para com a Loucura 

 

Os usos desta categoria foram agrupados a partir do critério de utilização do 

termo desinstitucionalização, como ação a ser realizada antes na sociedade, do que na 

pessoa em sofrimento mental, ou nos serviços de saúde. Portanto, as formas de uso que 

prioritariamente e enfaticamente indicam a alteração da sociedade para a efetivação da 

desinstitucionalização compuseram essa categoria. 

O primeiro uso que apresentaremos será emblemático, pois evidencia o uso 

do termo como ação que deve prioritariamente ocorrer na sociedade ao invés de ser no 

sujeito, trata-se do uso realizado por Batista E Silva (2009), ao afirmar: 
 
Já a reforma psiquiátrica brasileira é tomada como um projeto de 
desinstitucionalização da loucura, secundariamente de desospitalização da 
assistência psiquiátrica, ou seja, enquanto algo que estimula uma ação sobre a 
sociedade normatizada e não tanto sobre o indivíduo louco. (p. 152). 
 

Essa virada da alteração passar dos serviços para a necessária alteração da 

sociedade é indicada por Tenório (2002), como tendo início a partir da I Conferência de 
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Saúde Mental, o que seria então denominado desinstitucionalização, ele coloca da 

seguinte maneira: 
 
A I Conferência representa, portanto, o fim da trajetória sanitarista, de 
transformar apenas o sistema de saúde, e o início da trajetória de desconstruir 
no cotidiano das instituições e da sociedade as formas arraigadas de lidar com 
a loucura. É a chamada desinstitucionalização. (2002, p.35). 
 

O uso feito por Schneider (2008), também, se remete a esse período da I 

Conferência de Saúde Mental, ao afirmar,  
 
Somando esse amplo processo, ocorre a I Conferência Nacional de Saúde 
Mental e, posteriormente, o II Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde 
Mental, em 1987. A partir desse evento, surge uma nova percepção: A partir 
desse evento, surge uma nova percepção: a desinstitucionalização, baseada na 
desconstrução da abordagem institucional psiquiátrica, bem como mudanças 
da sociedade nas formas de se relacionar com a loucura. (2008, p. 125). 
 

O uso feito por Iglesias e Avellar (2014) elenca os aspectos que 

necessariamente deve ser alterado, “A desinstitucionalização implica em mudança 

cultural, política, social, ideológica e ética no modo de lidar com o sofrimento psíquico.” 

(2014, p. 3792). 

E De Andrade (2016) ao apresentar o objetivo da reforma psiquiátrica, faz o 

uso do termo desinstitucionalização indicando que, a alteração social não ocorre sem se 

deparar com uma perspectiva contrária, no trecho que segue, 
 
Tendo como uma de suas propostas uma mudança cultural no que diz respeito 
à relação da sociedade com a loucura, a reforma psiquiátrica motivou 
processos de desinstitucionalização, bem como desencadeou reflexões, 
contrárias ou favoráveis aos mesmos. (2016, p. 252). 
 

Entretanto, o uso de Roble et al. (2012), mesmo ao indicar a implicação da 

alteração social, nos alerta que esta não ocorrerá de forma passiva e tranquila, mas que 

causa conflitos, conforme as suas palavras, 
 
Na medida em que o processo de desinstitucionalização requer uma mudança 
da relação social com a loucura, o campo da saúde mental é permeado por 
conflitos e contradições, evidenciados em transformações para os usuários, 
seus familiares e a comunidade. (2012, p. 567). 
 

Um, dos tantos motivos, a qual creditamos ser responsável por esses conflitos, 

trata-se do apego às formas históricas de percepção da loucura, visto que a disputa como 

colocado no uso acima, se dá neste âmbito. E essas forma históricas de percepção da 

loucura são aspectos que deveriam sofrer alterações para ocorrer a desinstitucionalização, 

argumento corroborado pelo uso feito por Furtado et al. (2017), que versa sobre o 

preconceito para com a loucura, ao afirmar, “denomina de ‘desinstitucionalização do 
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social’, pois podem promover rupturas com preconceitos em torno da loucura.” (2017, p. 

190). Acreditamos que podemos complementar, tal definição, apresentando o uso de 

Moreira e De Castro-Silva (2011), o qual a alteração social requerida refere-se ao que é 

entendido como comunidade, permitindo a existência de homens livres, não submetidos 

a pré-conceitos, conforme as palavras de Badaró Moreira e De Castro-Silva, 2011, 
 
A comunidade deve ser compreendida como espaço fundamental para a 
expansão do viver, para produção de vida, de um novo sentido do ser, de trocas 
sociais, ao deixar surgir uma coexistência dispersa entre homens livres que se 
encontram. Talvez seja esse o sentido da desinstitucionalização defendido por 
Franco Basaglia. (2011, p 552). 
 

E assim finalizamos a apresentação desta categoria, na qual os usos 

enfatizaram a transformação ocorrendo na sociedade. 

 

2.11. Desinstitucionalização como Protagonismo ou como O indivíduo como 

Sujeito da Sua Loucura 

 

O critério de agrupamento para esta categoria foi que o uso do termo 

desinstitucionalização enfatiza a ideia desta ser alcançada quando o sujeito pode ter 

controle da sua experiência de vida, que a sua experiência de vida passe a ser validada. 

Assim, os usos que adjetivaram desinstitucionalização, utilizando-se dos termos 

protagonismo e/ou sujeitos da sua loucura, compuseram essa categoria. 

O uso feito por Cedraz e Dimenstein (2005) indica a retomada da experiência 

pelo sujeito, ao afirmar, “[...] desinstitucionalização tem por escopo romper com a 

violência da objetivação do homem em síndromes e doenças construídas pela psiquiatria, 

e voltar-se para o sujeito em sua experiência da loucura.” (2005, p. 304). Entendemos 

que, com esta perspectiva, a existência do sujeito passa a ser validada, ser aceita, e 

consequentemente isso resulta que o sujeito seja responsável por si, o que pode ser 

corroborado com o uso de Wachs et al. (2010), que comunica-se com essa linha de forma 

consistente, assim, “O protagonismo na própria vida é a marca desinstitucionalizante 

proporcionada pelo transitar por novos territórios.” (2010, p. 908). O uso feito Lussi e 

Pereira (2011) enfatiza que esta construção deve afeta o cotidianamente dos sujeitos, 
 
A desinstitucionalização se apresenta como um trabalho voltado para 
reconstruir as pessoas como atores sociais, transformando os modos de viver e 
sentir o sofrimento do usuário e apresentando formas de transformação de sua 
vida concreta cotidiana(5). (2011, p. 517). 
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Assim, o tornar-se sujeito e protagonista da sua história afetam o cotidiano 

dos sujeitos, o que de fato é óbvio, mas os ressaltarmos para evidenciarmos a pertinência 

nessa categoria, do uso feito por Rodrigues e Moreira (2012), que ao fazer uso do termo 

desinstitucionalização afirma que se trata da história de um sujeito, que passa a ter a sua 

experiência validada, conforme o autor ao citar Abou-Yd (2010), “A 

desinstitucionalização pode romper com o anonimato em que esta loucura foi condenada 

a viver” (Abou-Yd, 2010, apud Moreitra, 2012, p. 608). 

 

2.12. Desinstitucionalização como Revolução 

 

Ao iniciarmos a apresentação destas categorias fizemos um preâmbulo, 

evidenciando a inviabilidade de realizarmos uma apresentação cronológica dos usos, 

devido ao fato de identificarmos usos de desinstitucionalização com significados bem 

restritos, nos trabalhos mais recentes, e significados bem mais amplos, em artigos dos 

primeiros anos desta pesquisa. Retomamos tal fato, pois ao construirmos esta última 

categoria que apresentaremos, a qual é composta pelos usos que identificamos com os de 

significados mais amplos nessa pesquisa, verificamos que o uso mais recente conta com 

mais de cinco anos desde sua publicação em 2012. Assim, evidenciou-se novamente o 

quão infrutífero seria a apresentação dos usos em ordem cronológica e como o uso termo 

desinstitucionalização não é consensual na realidade brasileira. Dito isto, passemos ao 

critério de agrupamento desta categoria, o qual consistiu em que o uso do termo 

desinstitucionalização ocorresse de forma a colocar como necessário para o seu alcance 

da desinstitucionalização a transformação radical da sociedade, colocando-a como um ato 

revolucionário ou como luta social. A partir deste critério identificamos três usos. 

O uso por Roble et al. (2012) dá ênfase na revolução como busca de algo 

utópico, mas possível, concreto, com suas palavras, “O trabalho de desinstitucionalização 

pretende-se revolucionário, no sentido de uma utopia concreta, como aquela pela qual 

lutou Basaglia (1982)”. (2012, p. 573). Acreditamos que o uso feito por Luzio e Abbate 

(2009), nos dá um apontamento para o que poderia vir a ser essa forma concreta desta 

utopia, “Em síntese, o processo de desinstitucionalização e a superação do modelo 

manicomial exigem transformações da sociedade para se construir uma história que 

privilegie a vida, portanto, inserindo se no campo das lutas sociais.” (2009, p. 116). A 

desinstitucionalização, que conforme o autor, exige a transformação da sociedade e assim 

é luta social, tem por objetivo privilegiar a vida, e acreditamos que isso, privilegiar a vida, 
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seja a utopia concreta a ser buscada. E nos parece que a busca por esta utopia não cabe 

no objetivo de alteração do estatuto jurídico, posto por Rotelli, Leonardis e Mauri (1990) 

e tomado como conceito operador, a busca de construção de uma sociedade que privilegie 

a vida extrapola o delimitado âmbito jurídico. 

Assim, encerramos a realização da revisão sistemática do uso de 

desinstitucionalização no campo da reforma psiquiátrico, identificando que as três 

primeiras categorias estão alinhadas ao âmbito micro do conceito operacional tomado, 

que consiste na construção de serviços totalmente substitutivos ao hospital psiquiátrico; 

que cinco categorias estão relacionadas ao âmbito amplo de alteração do estatuto jurídico 

da pessoa atendida na assistência à saúde mental; e por fim identificamos que as últimas 

três categorias compõem um bloco, o qual os usos que o compõe extrapolam os 

significados propostos pelo conceito de Rotelli, Leonardis e Mauri (1990). 
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3. A ALTERAÇÃO DO ESTATUTO JURÍDICO, DE PACIENTE COAGIDO A 

CIDADÃO EM PLENO DIREITO: REALIDADE?  

 

O redirecionamento da assistência à saúde mental brasileira para ênfase 

comunitária, com a homologação da Lei nº 10.216/2001, teria como objetivo a 

desinstitucionalização, consistindo na alteração do estatuto jurídico do sujeito em 

sofrimento mental, visto que conforme reivindicação acima apresentada, essa legislação 

estaria alinhada aos anseios do movimento de reforma psiquiátrica nacional. Retomemos, 

aqui, o conceito operador de desinstitucionalização desta pesquisa, em seu âmbito macro. 
 
A desinstitucionalização muda progressivamente o estatuto jurídico do 
paciente (de paciente coagido a paciente voluntário, depois o paciente como 
“hóspede”, depois a eliminação dos diversos tipos de tutela jurídica, depois o 
restabelecimento de todos os direitos civis). Em síntese, o paciente se torna 
cidadão em pleno direito e muda com isto a natureza do contrato com os 
serviços. (ROTELLI, LEONARDIS E MAURI, 1990, p.34). 
 

Indicamos que o objetivo específico desse capítulo, portanto, será identificar 

se ocorreu a alteração do estatuto jurídico do sujeito em sofrimento, passando ele de 

paciente coagido a cidadão em pleno direito.  

Entretanto, é importante ressaltarmos que o estatuto de incapaz do sujeito em 

sofrimento mental passa a ser questionado somente com o início do processo de reforma 

psiquiátrica, datado nos anos 1960. Mas a percepção de incapacidade legal do sujeito em 

sofrimento mental é a expressão da desvalidação da experiência loucura, pelo menos até 

essa história recente da assistência à saúde mental, pois no mesmo momento que essa 

experiência passa a ser desvalidada é constituída legislação correlata que versa sobre a 

incapacidade desses sujeitos. Temos o exemplo internacional apresentado por Foucault 

(2012), quando indica que a partir do Classicismo o desatino é alienado, deixando de ser 

experiência na aventura de toda razão humana, e então “pela primeira vez que a loucura 

é condenada pela moral, por não aceitar princípios burgueses.” (2012, p. 73), a internação 

é exigida e respaldada então juridicamente. Em âmbito nacional, somente com a chegada 

da família real essa experiência passa a ser nomeada e os sujeitos tornam-se imputáveis. 

(LIMA, 2010). 

Diante disto, a análise da alteração do estatuto jurídico do sujeito em 

sofrimento mental no Brasil deveria ter o recorte histórico partindo do momento da 

primeira legislação que versa sobre a assistência à saúde mental, que nos remete ao início 

do século XIX, até a mais recente. Todavia, tal estudo fugiria ao objetivo geral dessa 

pesquisa, que seria identificar se a atual reforma psiquiátrica brasileira alcançou seus 
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objetivos. Assim, no intuito de nos mantermos coerente a este objetivo geral e 

considerando o objetivo específico deste capítulo, analisamos a Lei nº 10.216/2001, 

legislação básica da assistência à saúde mental, atual; o Projeto de Lei nº 3.657/1989 que 

lhe deu origem; e o Decreto-Lei nº 24.559/1934, que regia a assistência à saúde mental 

até a homologação da atual lei. Realizamos a comparação da forma categorial como essas 

legislaturas tratam o sujeito em sofrimento mental, buscando identificar se atualmente é 

alcançada a percepção desses sujeitos como cidadão de pleno direito, como proposto pelo 

conceito operador da pesquisa.  

Coerente à perspectiva da teoria crítica, a realização desse estudo categorial 

dessa legislação específica dá-se de forma análoga à proposta de pesquisa de Adorno 

(2015) sobre a legislação correlata à sexualidade. O autor afirma: 
 
A estrutura categorial das referidas leis penais deveria ser analisada 
criticamente. Nesse momento, não se deveria trazer de fora um ponto de vista 
já estabelecido: as leis deveriam ser investigadas tão somente em função de 
seu rigor lógico imanente. O direcionamento do que se espera encontrar é 
delineado, por exemplo, pelo conceito de culpabilidade parcial, que permite 
haver o disparate de primeiro enviar uma pessoa para a prisão ou espaço 
correcional por considerá-la imputável, e depois enviá-la ao hospício por 
considerá-la inimputável. (ADORNO, 2015, p.225). 
 

Baseados nesta proposta, não tomamos previamente nenhuma perspectiva 

teórica de análise advindas das ciências jurídicas para a nossa legislatura em questão. 

Investigamos, antes, o seu rigor lógico, esperando identificar a diferenciação entre elas 

na forma de tratamento das pessoas que se utilizam da assistência à saúde mental, 

delineada pelos conceitos do paciente coagido ao cidadão de pleno direito que é o objetivo 

da reforma psiquiátrica. Ou seja, buscamos identificar como cada legislatura trata o 

sujeito atendido na assistência à saúde mental, seja ele como paciente coagido, seja como 

cidadão em pleno direito. Para então compararmos os documentos entre si, através dos 

parâmetros da capacidade civil do sujeito atendido pela assistência à saúde mental e as 

modalidades de internamento psiquiátrico promulgadas por cada legislação, no intuito de 

verificar a ocorrência ou não da alteração do estatuto jurídico do sujeito atendido na 

assistência à saúde mental.  

O Decreto-Lei nº 24.559 de 03 de julho de 1934, conforme sua ementa, versa 

sobre “a profilaxia mental, a assistência e proteção á pessôa e aos bens dos psicopatas, a 

fiscalização dos serviços psiquiátricos e dá outras providências.” (BRASIL, 1934). A 

grafia das palavras já denuncia a distinção desse decreto com os outros documentos. O 

Projeto de Lei nº 9.3.657, de 1989, de autoria do deputado Paulo Delgado, indica que o 

projeto “Dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por 
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outros recursos assistenciais e regulamenta a internação psiquiátrica compulsória.” 

(BRASIL, 1989). Na ementa da Lei nº 10.2016 de 2001, conta que essa “Dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental.” (BRASIL, 2001). Para além da distinção gráfica, 

a mais recente legislação, ao se definir, utiliza-se da expressão “pessoas portadoras de 

transtorno mentais”, já o projeto de lei, não se refere ao sujeito na ementa, porém, no 

primeiro momento que o faz, o Decreto-Lei nº 24.559/1934 o nomeia como “psicopata”.  

 

3.1. Decreto-Lei nº 24.559, de 1934 

 

A referência ao sujeito por “psicopata” é a forma mais recorrente no decorrer 

do texto do Decreto-Lei nº 24.559/1934. Toma-se o sujeito como “psicopata” ao se referir 

as mais diversas disposições legais. Ao definir os objetivos a serem alcançados com a 

homologação da lei, o Decreto estabelece: 
 
Art. 1º A Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental terá por fim: 
a) Proporcionar aos psicopatas tratamento e proteção legal; 
b) dár amparo médico e social, não só aos predispostos a doenças mentais 
como também aos egressos dos estabelecimentos psiquiátricos; 
c) concorrer para a realização da higiêne pstquica em geral e da profilaxia 
das psicopatias em especial. (BRASIL, 1934). (sic) [grifos nossos]. 
 

No Art.2º, o Decreto criou um órgão nomeado Conselho de Proteção aos 

Psicopatas, fazendo o uso do diagnóstico que se refere aos sujeitos. E, ainda nesse Art. 

2º, indicou que uma das funções desse órgão era estudar problemas sociais relacionados 

aos psicopatas, novamente. 

Aqui, nesse momento, faz-se necessário realizarmos uma ponderação quanto 

à implicação desta função de estudos a ser cumprida pelo Conselho de Proteção aos 

Psicopatas, pois em sua composição era obrigatória a participação do Presidente da Liga 

Brasileira de Higiene Mental, uma vez que, conforme é estabelecido no Art. 2º,  este 

conselho deve ter “cinco representantes de Instituições privadas de assistência social, dos 

quais um será o presidente da Liga Brasileira de Higiêne Mental e os demais designados 

pelo ministro da Educação e Saúde Pública.” (BRASIL, 1934). 

Trata-se, assim, de uma questão de suma importância ao entendimento da 

forma de tratamento do sujeito sobre o qual se legisla, pois aponta para a forma da atuação 

da assistência à saúde mental desse momento. Conforme Jurandir Costa (2006), nesse 

começo do século XX, a psiquiatria torna-se uma especialidade médica tendo como 

ambiente o entendimento de “que os fenômenos psíquicos e culturais explicavam-se, 
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unicamente pela hipótese de uma causalidade biológica que, por sua vez, justificava a 

intervenção médica em todos os níveis da sociedade.” (COSTA, 2006, p.36). Sendo essa 

prática eugênica estruturante da Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), instituição 

essa porta-voz da nascente psiquiatria brasileira, visto que os profissionais que a 

compunham, “constituíam a elite psiquiátrica do Rio, talvez a do Brasil.” (2006, p. 40). 

A transformação de questões sociais em questões individuais, acaba por culpabilizar os 

sujeitos pelas condições existentes, sendo o pobre culpado por sua degradação e, portanto, 

pelo não desenvolvimento do país. A solução para este cenário, apresentada por esses 

psiquiatras, são práticas preventivas eugênicas. 
 
Para eles, a eugenia era um conceito científico, logo inquestionável. Uma vez 
aceito este pressuposto, restava impor aos brasileiros as receitas da Psiquiatria 
nazista. Os psiquiatras passaram a pedir a esterilização sexual dos indivíduos 
doentes, a pregar o desaparecimento da miscigenação racial entre brasileiros, 
a exigir a proibição de imigração de indivíduos não-brancos, a solicitar a 
instalação de tribunais de eugenia e de salário-paternidade eugênico etc. 
(COSTA, 2006, p. 25). 
 

Essas práticas eugênicas da LBMH parecem-nos estar totalmente alinhadas à 

forma de referenciar o sujeito como “psicopata”, do Decreto-Lei nº 24.559/1934. 

Após vários usos do termo “psicopata”, somente no Art. 26º é definido 

especificamente este termo, “Art. 26º Os Psicopatas, assim declarados por perícia médica 

processada em fórma regular, são absoluta ou relativamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil” (BRASIL, 1934). A definição de psicopata, como uma 

pessoa incapaz civilmente, a partir do diagnóstico médico, consta ironicamente na sessão 

do decreto intitulada “Da Proteção á Pessôa e Bens dos Psicopatas”. Seguindo este 

artigo, é estabelecido o procedimento que torna o sujeito incapaz civilmente, o qual é 

iniciado exatamente no momento do internamento: 
 
§ 1º O psicopata recolhido a qualquer estabelecimento, até o 90º dia de 
internação, nenhum ato de administração ou disposição de bens poderá praticar 
senão por intermédio das pessôas referidas no art. 454 do Código Civil, com a 
prévia autorização judicial, quando fôr necessária.  
§ 2º Findo o referido prazo, se persistir a doença mental e o psicopata tiver 
bens rendas ou pensões de qualquer natureza, ser-lhe-á nomeado, pelo tempo 
não excedente de dois anos, um administrador provisório, salvo se ficar 
provada a conveniência da interdição imediata com a conseqüente curatela.  
§ 3º Decorrido o prazo de dois anos e não podendo o psicopata ainda assumir 
a direção de sua pessoa e bens, ser-Ihe-á decretada pela autoridade judiciária 
competente a respectiva interdição, promovida obrigatòriamente pelo 
Ministério Público, se dentro de, 15 dias não o fôr pelas pessoas indicadas no 
art. 447 ns. I e II do Código Civil. (BRASIL, 1934). 
 

Assim, “psicopata” tratava-se do sujeito, a quem era atribuído por um médico 

tal diagnóstico. Concomitante ao momento do internamento esse sujeito perdia os direitos 
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civis, caracterizando-se o seu estatuto jurídico, como algo muito mais precarizado do que 

paciente coagido, a caracterização de maior fragilidade atribuída por Rotelli, Leonardis e 

Mauri (1990), ao sujeito atendido. Consideremos, ainda, que o decreto versava que o 

internamento podia ocorrer de forma imediata para o “psicopata” ou até mesmo para o 

sujeito meramente suspeito, caso esse perturbe a ordem ou ofenda a moral pública, 

quando o Art. 10º estabelece “O psicopata ou o indivíduo suspeito que atentar contra a 

própria vida ou a de outrem, perturbar a ordem ou ofender a moral pública, deverá ser 

recolhido a estabelecimento psiquiátrico para observação ou tratamento.” (BRASIL, 

1934). E, mais a frente, o decreto reafirma a internação psiquiátrica, a ocorrer de forma 

rápida e sob a responsabilidade médica, 
Art. 14º Nos casos urgentes, em que se tornar necessário, em benefício do 
paciente ou como medida de segurança pública, poderá êle ser recolhido, sem 
demora, a estabelecimento psiquiátrico, mediante simples atestação médica, 
em que se declare quais os distúrbios mentais justificativos da internação 
imediata. (BRASIL, 1934). 
 

Assim, o estatuto jurídico do sujeito atendido pela assistência à saúde mental 

de que refere o decreto é extremamente precarizado, retirando a sua capacidade civil a 

partir do início do internamento, que podia, então, ocorrer de forma corriqueira, desde 

que respaldado pelo parecer médico. A forma possível para a não perda de capacidade 

civil para o sujeito, seria o não internamento, porém o decreto ainda fazia as seguintes 

considerações quanto a forma de assistência a ser realizada, priorizando o hospital:  
 
§ 1º Os psicopatas deverão ser mantidos em estabelecimentos psiquiátricos 
públicos ou  particulares, ou assistência hetero-familiar do Estado ou em 
domicílio, da própria familia ou, de outra, sempre que neste lhes puderem ser 
ministrados os necessários cuidados. (BRASIL, 1934). 
 

Consideremos que se coloca como possibilidade até o cuidado familiar, mas 

mais à frente o decreto restringia este tipo de cuidado a no máximo três pessoas, ao 

redigir: “§ 4º Não é permitido conservar mais de três doentes mentais em um domicílio, 

observando-se, porém, o disposto no art. 10” (BRASIL, 1934). O Art. 10º citado, trata-se 

daquele que colocava o internamento como possibilidade para qualquer forma de atentado 

a ordem ou moral pública. E, anteriormente, ainda no Art. 9°, o decreto fazia a afirmação 

muito parecida, mas então de forma mais enfática ao colocar o internamento como 

horizonte às pessoas em cuidado domiciliar, desde que se dê qualquer inconveniente, 

“Art. 9º Sempre que, por qualquer motivo, fôr inconveniente a conservação do psicopata 

em domicílio, será o mesmo removido para estabelecimento psiquiátrico.” (BRASIL, 

1934).  
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A outra possibilidade para o sujeito não se torna-se incapaz civilmente ao ser 

internado seria a fuga, entretanto, no Art. 23º o decreto simplificava a readmissão até 

trinta dias, assim: 
 
Art. 23. Qualquer psicopta evadido de estabelecimento público ou particular 
poderá ser readmitido, independentemente de novas formalidades, antes de 
decorridos mais de trinta dias da sua fuga, persistindo os motivos da anterior 
admissão. (BRASIL, 1934). 
 

Entretanto, mesmo que o horizonte do internamento psiquiátrico a partir do 

decreto fosse em curto alcance, esse documento estabelece critérios para que ele 

ocorresse, em casos de não urgência ou excepcionalidade, e estabelecia diferentes 

modalidades, como voluntária, involuntária e judicial, no Art. 11º: 
 
Art. 11. A internação de psicopatas toxicómanos e intoxicados habituais em 
estabelecimentos psiquiátricos, públicos ou particulares, será feita:  
a) por ordem judicial ou a requisição de autoridade policial; 
b) a pedido do próprio paciente ou por solicitação do conjuge, pai ou filho 
ou parente até o 4º grau inclusive, e, na sua falta, pelo curador, tutor, diretor de 
hospital civil ou militar, diretor ou presidente de qualquer sociedade de 
assistência social, leiga ou religiosa, chefe do dispensário psiquiátrico ou ainda 
por algum interessado, declarando a natureza das suas relações com o doente 
e as razões determinantes da sua solicitação. (BRASIL, 1934). 
 

O protocolo de internamento de uma pessoa deveria ocorrer a partir de uma 

solicitação, feita por parentes próximos, até 4º grau, ou ainda algum interessado que 

tivesse relação com o sujeito. E em todos os casos, o atestado médico tornava-se 

necessário, demonstrando o poder exercido pelo psiquiatra. A exceção seria inicialmente 

o internamento por ordem judicial, mas o próprio decreto indicava: 
 
§ 4º Os pacientes, cuja internação for requisitada pela autoridade policial, sem 
atestação médica serão sujeitos a exame na Secção de Admissão do Serviço de 
Profilaxia Mental, que expedirá, então, a respectiva guia. (BRASIL, 1934). 
 

O poder psiquiátrico se efetiva até mesmo nos casos de internamento 

voluntário, ou seja, o que ocorria a pedido do próprio sujeito. Pois, se a decisão de ser 

internado partiu do próprio sujeito, a decisão por sua alta, em último caso, lhe escapava, 

sendo de responsabilidade médica, conforme o Art. 19º: 
 
Ao psicopata, toxicomano ou intoxicado habitual, internado voluntariarmente 
em serviço aberto, será, imediatamente, concedida alta, quando a pedir, salvo 
o caso de iminente perigo para o mesmo, para outrem ou para a ordem pública.  
(BRASIL, 1934). 
 

O poder médico sobre o controle do internamento chegava a ter a 

possibilidade de questionar decisões judiciais, sobre a alta de um sujeito, conforme o 

decreto: 
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§ 4º Quando o juiz ordenar a saída do paciente que apresente manifesto perigo 
para a órdem pública, para si proprio ou para outrem, o diretor do 
estabelecimento [que deve ser médico] deverá antes ponderar àquela 
autoridade a inconveniência do cumprimento da órdem, aguardando nova 
determinação. (BRASIL, 1934). 
 

Após todo o percurso de atribuição total da responsabilidade de decisão ao 

médico sobre a capacidade civil do sujeito, o decreto versava sobre a possibilidade do 

sujeito – frisemos – em último caso, solicitar nova avaliação médica, mas então de um 

médico que não atuasse no estabelecimento, no qual o sujeito estava internado, conforme 

redigido no Art. 30º, 
 
 Será sempre permitido a qualquer pessoa mantida em domicílio ou internada 
em estabelecimento psiquiátrico, público ou particular, reclamar e quem de 
direito, por si ou por outros, novo exame de sanidade mental, o qual, no último 
caso, não poderá ser feito por médicos do estabelecimento em que a pessoa se 
achar. (BRASIL, 1934). 
 

E já próximo ao final dos seus 34 artigos, o decreto afirmava o direito de 

privacidade de correspondência do sujeito internado, mas desde que seja essa dirigida à 

autoridade, ao afirmar, “Art. 31º A correspondência dos internados dirigida a qualquer 

autoridade, não poderá ser violada pelo pessoal do estabelecimento, o qual será obrigado 

a faze-lo seguir a seu destino sem procurar conhecer do conteúdo da mesma.” (BRASIL, 

1934). 

 De fato, o decreto ainda utilizou outras formas de referenciar o sujeito. São 

elas: “doente”, “hospitalizado”, “indivíduo”, “menores anormais”, “paciente”, “pessoa”, 

“portadores de doença”, “toxicômanos” e “os intoxicados”.  Destes termos, os únicos que 

se distanciam da perspectiva de tomar o sujeito pelo diagnóstico são “pessoa” e 

“indivíduo”. Entretanto, antes de analisarmos essas formas de referenciar para além do 

diagnóstico, acreditamos ser oportunos apresentarmos um dos momentos em que o 

decreto usou o termo “doente”, que está no artigo 5º: 
 
Art. 5º É considerado profissional habilitado a dirigir estabelecimento 
psiquiátrico, público ou particular, quem possuir o título de professor de clínica 
psiquiátrica ou de doente livre desta disciplina em uma das Faculdades de 
Medicina da República, oficiais ou oficialmente reconhecidas, ou quem tiver, 
pelo menos durante dois anos, exercido efetivamente o lugar de psiquiatra ou 
de assistente de serviço psiquiátrico no Brasil ou no estrangeiro, em 
estabelecimento psiquiátrico, público ou particular, autorizado. (BRASIL, 
1934). [grifo nosso]. 
 

Aqui, “doente” não faz referência à pessoa em atendimento, mas sim àquele 

que presta atendimento. Encontramos, neste artigo, um ato falho denunciador, pois dever-

se-ia constar a expressão “docente livre” como aquele que poderia dirigir um hospital 
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psiquiátrico. Ressaltamos que, nos arquivos de três bibliotecas oficiais digitais, consta no 

referido trecho do decreto a expressão “doente livre”, ao invés de docente livre. O ato 

falho faz a denuncia daquele que trata ser mais doente do que aquele a ser tratado. Ou 

ainda, talvez não seja ato falho, mas os legisladores estariam referindo-se ao Psiquiatra 

Simão Bacamarte, protagonista da novela “O alienista”, de Machado de Assis, esperando 

que os dirigentes de hospitais psiquiátricos tivessem a mesma lucidez do nosso 

protagonista de perceberem as suas próprias loucuras.  
 
Isso é isto. Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito 
equilíbrio mental e moral; pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, 
a perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, todas as 
qualidades enfim que podem formar um acabado mentecapto. Duvidou logo, é 
certo, e chegou mesmo a concluir que era ilusão; mas, sendo homem prudente, 
resolveu convocar um conselho de amigos, a quem interrogou com franqueza. 
A opinião foi afirmativa. 
—Nenhum defeito? 
—Nenhum, disse em coro a assembleia. 
—Nenhum vício?  
—Nada.  
—Tudo perfeito?  
—Tudo.  
[...] 
Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça, juntamente alegre e triste, e 
ainda mais alegre do que triste. Ato continuo, recolheu-se à Casa Verde. 
[Hospício] (MACHADO DE ASSIS, 2012, p. 87) 
 

Já na forma de referenciar que se diferencia da tomada do sujeito pelo 

diagnóstico, podemos encontrar no decorrer do decreto o uso dos termos “indivíduo” e 

“pessoa”. O termo indivíduo é utilizado quando o diagnóstico médico ainda não foi 

efetivado, o que se dá quando o internamento é decorrente de ordem judicial, ou seja, 

ainda por tratar-se de suspeita, conforme pode-se verificar nessas duas passagens, 

respectivamente: “os indivíduos que, por determinação judicial, devam ser internados 

para avaliação de capacidade civil”; e “os indivíduos suspeitos de doença mental que 

ameaçarem a própria vida ou a de outrem, perturbarem a ordem ou ofenderem a moral 

pública e não protestarem contra sua hospitalização.” (BRASIL, 1934). O termo 

indivíduo ainda é utilizado, mas desta vez refere-se ao momento de início do 

internamento, 
 
Art. 15. Todo estabelecimento psiquiátrico deverá inscrever em livro rubricado 
pela Comissão Inspetora o nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, idade, 
côr, profissão, estado civil e residência do indivíduo admitido, data da sua 
entrada, todos os documentos relativos à internação, e nome e residência das 
pessoas por êle, responsáveis. (BRASIL, 1934). 
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A utilização do termo “pessoa” se dá, no momento em que se possibilita 

questionar o internamento e o poder médico, visto que um essa possibilidade não estaria 

posta a um “psicopata”. 
Art. 30. Será sempre permitido a qualquer pessoa mantida em domicílio ou 
internada em estabelecimento psiquiátrico, público ou particular, reclamar e 
quem de direito, por si ou por outros, novo exame de sanidade mental, o qual, 
no último caso, não poderá ser feito por médicos do estabelecimento em que a 
pessoa se achar. (BRASIL, 1934). 
 

A distinção do uso do termo “indivíduo” e “pessoa” da referência diagnóstica, 

a qual o termo “psicopata” é expoente, parece-nos evidenciar a garantia de preservação 

dos direitos da pessoa até o momento do internamento, que a partir daí ela se tornará o 

“psicopata”, sem direitos. Ou ainda, conforme a legislação tinha o “psicopata” o direito 

de não ter direitos. 

Diante desta análise, foi possível verificar que o decreto estabelecia a perda 

de capacidade civil do sujeito no momento do internamento e ainda previa o internamento 

nas modalidades voluntária, involuntária e judicial. 

 

3.2. Projeto de Lei nº 3.657, de 1989 

 

Diferenciando-se imediatamente do Decreto-Lei nº 24.559/1934 que regia a 

assistência à saúde mental até então, com um vasto texto, o Projeto de Lei nº 3.657 de 

1989 tem todo o seu conteúdo disposto em quatro artigos e apresentava maior ênfase e 

proposições na forma de limitação e extinção do internamento em hospitais psiquiátricos, 

além de que versava sobre a constituição de novos serviços de assistência à saúde mental. 

Diante desta caracterização, da importância deste documento histórico para o movimento 

de reforma psiquiátrica brasileira e ainda por facilitar sua análise, reproduziremos aqui o 

texto em sua integridade. 
 
PROJETO DE LEI N. 3.657, DE 1989 
(Do Sr. Paulo Delgado) 
Dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por 
outros recursos assistenciais e regulamenta a internação psiqniátrica 
compulsória. 
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação; e de Saúde. Previdência e 
Assistência Social.) 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. lº Fica proibida, em todo o território nacional. a construção de novos 
hospitais psiquiátricos públicos e a contratação ou financiamento pelo setor 
governamental, de novos leitos em hospital psiquiátrico. 
Art. 2º As administrações regionais de saúde (secretarias estaduais, comissões 
regionais e locais, secretarias municipais) estabelecerão a planificação 
necessária para a instalação e funcionamento de recursos não-manicomiais de 
atendimento, como unidade psiquiátrica em hospital geral, hospital-dia, 
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hospital-noite centro de atenção,  centros de convivência pensões e outros, bem 
como para a progressiva extinção dos leitos de característica manicomial. 
§ 1º As administrações regionais disporão do tempo de um (1) ano, a contar da 
data da aprovação desta lei para apresentarem às Comissões de Saúde de Poder 
Legislativo, em seu nível, o planejamento e cronograma de implantação dos 
novos recursos técnicos de atendimento. 
§ 2º É competência das secretarias estaduais coordenarem o processo de 
substituição de leitos psiquiátricos manicomiais em seu nível de atuação, e do 
Ministério da Saúde ao nível federal.  
§ 3º As secretarias estaduais constituirão, em seu âmbito, um Conselho 
Estadual de Reforma Psiquiátrica, no qual estejam representados, 
voluntariamente, os trabalhadores de saúde mental os usuários e familiares, o 
poder publico, a ordem dos advogados e a comunidade científica, sendo sua 
função acompanhar a elaboração dos planos regionais e municipais de 
desospitalização, e aprová-los ao cabo de sua finalidade. 
Art. 3º A internação psiquiátrica compulsória deverá ser comunicada, pelo 
médico que a procedeu, no prazo de 24 horas, à autoridade judiciária local, 
preferentemente à Defensoria Pública, quando houver.  
§ 1º Define-se como internação psiquiátrica compulsória aquela realizada sem 
o expresso desejo do paciente, em qualquer tipo de serviço de saúde, sendo 
responsabilidade do médico autor da internação sua caracterização enquanto 
tal. 
§ 2º Compete ao Defensor Público (ou outra autoridade judiciária designada) 
ouvir o paciente, médicos e equipe técnica do serviço, familiares e quem mais 
julgar conveniente, e emitir parecer em 24 horas, sobre a legalidade da 
internação.  
§ 3º A defensoria pública (ou autoridade judiciária que a substitua) procederá 
a auditoria periódica dos estabelecimentos psiquiátricos, com o objetivo de 
identificar os casos de seqüestro ilegal, e zelar pelos direitos do cidadão 
internado. 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente aquelas constantes do Decreto-Lei nº 
24.559, de 3-7-1934. (BRASIL, 1998). 
 

A ênfase sobre o fim do internamento psiquiátrico consta de imediato no 

primeiro artigo do projeto de lei, estabelecendo a proibição da construção e financiamento 

de leitos nessas instituições, pelo governo. E aqui já se justifique a importância dada a 

este documento por parte do movimento de reforma psiquiátrica, que o toma muitas vezes 

como um projeto que representava um significativo avanço na transformação da 

assistência à saúde mental do país, pois indicava claramente a perspectiva de 

encerramento da prática de internação psiquiátrica que, conforme analisamos no Decreto-

Lei nº 24.559/1934, o qual regia a assistência à saúde mental até então, apresentava o 

internamento psiquiátrico como algo corriqueiro. Todavia, é importante ressaltarmos que 

deste projeto de lei original, até sua homologação, após doze anos de tramitação e 

modificações realizadas na Câmara dos Deputados e no Senado, resultou a Lei nº 

10.216/2001, que apresenta significativas mudanças, como no caso do próprio Art. 1º, o 

qual apontava para o fim do hospital psiquiátrico e que foi totalmente excluído na versão 

homologada como lei. A extinção do internamento psiquiátrico proposto pelo projeto de 

lei fica evidente no seu Art. 2º ao definir a responsabilidade de cada nível administrativo 
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na planificação da nova forma de assistência à saúde mental que teria como objetivo “a 

progressiva extinção dos leitos de característica manicomial.” (BRASIL, 1989). 

Outra distinção, ao compararmos à lei, trata-se do projeto estabelecer metas 

de implementação das suas ações, como é verificado no § 1º do Art. 2º, ao indicar o prazo 

de um ano para a conclusão do planejamento e cronograma para a alteração da assistência 

em cada âmbito. (BRASIL, 1989). A Lei nº 10.216/2001 por sua vez, não apresenta em 

sua redação nenhuma meta para sua consolidação. 

A referência ao sujeito atendido pela assistência à saúde mental, somente 

ocorre no projeto em seu Art. 2º no terceiro parágrafo, ao tratar da constituição do 

Conselho Estadual de Reforma Psiquiátrica, que teria a responsabilidade de “acompanhar 

a elaboração dos planos regionais e municipais de desospitalização, e aprová-los ao cabo 

de sua finalidade.” (BRASIL, 1989). O primeiro momento que referencia o sujeito, o 

projeto o faz utilizando o termo usuário, distanciando-se da forma usual “psicopata” 

realizada pelo Decreto-Lei nº 24.559/1934, então em vigor. E de importância simbólica 

significativa, a primeira vez que referencia o sujeito, o projeto versa sobre aspectos de 

controle e fiscalização na execução da nova forma de assistência à saúde mental. 

O segundo momento no qual ocorre referência ao sujeito atendido no projeto 

é ao dispor sobre o procedimento fiscalização da legalidade da internação compulsória, 

momento em que o “paciente”, conforme nomenclatura utilizada no projeto, devia ser 

escutado sobre a internação, pela autoridade jurídica. (BRASIL, 1998). 

A terceira e última forma que o projeto se referia ao sujeito é utilizando o 

termo “cidadão internado”, que consta no terceiro parágrafo do Art. 3º, novamente 

tratando do âmbito da fiscalização, ao indicar a obrigatoriedade periodicamente de 

fiscalização dos hospitais psiquiátricos. (BRASIL, 1998). 

A distinção terminológica entre o Decreto-Lei nº 24.559/1934 e o Projeto de 

Lei nº 3.657/1989, para se referir ao sujeito atendido na assistência à saúde mental, as 

colocam em posições diametralmente opostas, visto que o decreto utiliza a expressão 

“psicopata” e o projeto em sua última referência usa o termo “cidadão”. Porém, mesmo 

que o projeto de lei utilize a nomenclatura adjetivada de “cidadão”, aproximando-se 

significativamente do conceito operacional que tomamos nesta pesquisa, objetivo da 

reforma psiquiátrica, faz-se necessário verificar se o uso da terminologia, de fato, garante 

ao sujeito dispor de seus direitos. 

O projeto de lei ao não abordar sobre a incapacidade civil do sujeito atendido, 

nos impedi de indicar-lhe como uma legislação que garantisse o pleno direito da pessoa 
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atendida pela assistência à saúde mental. Faz necessário ressaltarmos que o projeto de lei 

previa ainda o internamento psiquiátrico na modalidade compulsória, o qual é definido 

no parágrafo primeiro do seu Art. 3º como “aquela realizada sem o expresso desejo do 

paciente, em qualquer tipo de serviço de saúde, sendo responsabilidade do médico autor 

da internação sua caracterização enquanto tal.” (BRASIL, 1989). 

Mesmo que o projeto tenha apresentado regulamentação bem mais rígida para 

a prática do internamento psiquiátrico, quando comparamos ao Decreto-Lei nº 

24.559/1934, ao indicar a obrigatoriedade da comunicação por parte do médico que a 

indicou à Defensoria Pública, no prazo de 24 horas, trata-se, ainda, da perpetuação do 

internamento não consentido pelo sujeito, no qual o seu direito de decisão sobre si não é 

preservado. 

Assim, ao analisarmos este projeto de lei, conseguimos identificar 

significativos avanços, ao estabelecer metas para o encerramento do internamento 

psiquiátrico, ao atribuir responsabilidade ao sujeito atendido no planejamento de criação 

da nova assistência à saúde mental, porém o projeto não garantia expressamente a 

capacidade civil do sujeito atendido e ainda permitia o internamento compulsório, 

negligenciando a opinião do próprio sujeito na oferta de assistência a ele. Diante disso, 

se faz pertinente a asserção feita na justificativa do próprio Projeto de Lei nº 3.657/1989, 

que o caracteriza como conservador e protetor de apenas parte dos diretos dos sujeitos 

atendidos, conforme a passagem: 
 
Se considerarmos toda a complexidade do problema, esta é uma lei cautelosa, 
quase conservadora. O que ela pretende é melhorar da única forma possível o 
atendimento psiquiátrico à população que depende do Estado para cuidar de 
sua saúde, e proteger em parte os direitos civis daqueles que, por serem loucos 
ou doentes mentais não deixaram de ser cidadãos. (BRAIL, 1989). [grifo 
nosso]. 
  

 

3.3. Lei nº 10.216, de 2010 

 

Se o projeto de lei tinha como ênfase o encerramento do internamento 

psiquiátrico, a Lei nº 10.216/2001, como consta em sua ementa, discorre de forma mais 

geral sobre a assistência em saúde mental, tratando do redirecionamento do modelo de 

assistência. 
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O redirecionamento do modelo consta de forma estritamente expresso na 

legislação, em seu Art. 2º, que entre os direitos relacionados da pessoa atendida3, indica 

que essa deve “ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental” 

(BRASIL, 2001). E ainda no Art. 4º afirma “A internação, em qualquer de suas 

modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem 

insuficientes.” (BRASIL, 2001). 

As modalidades de internação estabelecidas pela lei vigente ocorrem no Art. 

6º, com a seguinte redação: 
 
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 
médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação 
psiquiátrica: 
I internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 
II internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e 
a pedido de terceiro; e  
III internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (BRASIL, 2001). 
 

Desta forma a legislação atual perpetua quase que integralmente as 

modalidades de internamento estabelecidas, ainda, pelo Decreto-Lei nº 24.559/1934, que 

as previa a partir de ordem judicial, requisição de autoridade policial, a pedido do próprio 

paciente e parentes até quarto grau ou terceiros com quem o sujeito tenha alguma relação. 

O texto atual indica que a internação involuntária pode ser solicitada por um terceiro, não 

se diferenciando substancialmente do decreto; e a internação compulsória, que se dá por 

determinação da justiça, é similar a estabelecida pelo decreto que a previa por ordem de 

autoridade judicial ou policial. E ainda, atribui a responsabilidade ao médico, 

permanecendo a obrigatoriedade do laudo médico para o internamento. 

A lei se distingue do decreto pela forma de referência ao sujeito atendido, 

visto que a lei usa a seguinte terminologia: “pessoa”, “paciente”, “portadores de doença 

mental”, “hospitalizado”. 

Todavia, como se pôde verificar no que é versado sobre os diretos do sujeito 

atendido, a Lei nº 10.216/2001 avança ao excluir a perda da capacidade civil, que 

constava no Decreto-Lei nº 24.559/1934 vigente até sua homologação, e ao estabelecer 

um conjunto de direitos do sujeito atendido, dentre eles a prioridade do atendimento 

comunitário, porém ela não estabelece parâmetros para o fim do internamento 

psiquiátrico e ainda perpetua as formas de internamento estabelecidas pelo decreto. Ao 

                                                
 

3 Fato inédito entre as três legislações, se considerarmos que o Decreto-Lei nº 24.559/1934, quando indica 
os direitos do psicopata trata-se de perda de direitos desse, estabelecendo a sua incapacidade civil. 
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retomarmos o conceito operador, no intuito de identificar qual o estatuto jurídico 

estabelecido pela Lei nº 10.216/2001, de fato, não poderemos concluir que esta legislação 

permite identificarmos o sujeito atendido, como o de cidadão de pleno direito, conforme 

o conceito operador dessa pesquisa o propõe. A análise dos três documentos com os 

parâmetros estabelecidos a partir do conceito operado permitiu-nos construir o seguinte 

quadro de síntese: 

 

Aspectos	
Analisados	

Decreto-Lei	
nº	24.559/1934	

Projeto	Lei	
nº	3.657,	de	1989	

Lei	
nº	10.216/2001	

Nomeação	do	
Sujeito	

Psicopata, doente, hospitalizado, 
indivíduo, menores anormais, paciente, 

pessoa, portadores de doença, 
toxicômanos e os intoxicados. 

Usuário, paciente e 
cidadão. 

Pessoa, paciente, 
portadores de doença 

mental e 
hospitalizado. 

Imputabilidade	 Perda da capacidade civil no momento da 
internação. Não versa. Não versa. 

Internamento	
Involuntário	 Prevista. Prevista. Prevista. 

Direitos	do	sujeito	 Não ter direito. Não versa. 
Assistência de ênfase 
comunitária, baseada 
no respeito à pessoa. 

Paradigma	 Eugênico. Não identificado. Psiquiatria 
Democrática. 

Psiquiatra	 Responsável pelo internamento. Não versa. Responsável pelo 
internamento. 

HP	 Prioritário. Extinção. Não prioritário. 
Estatuto	do	
Sujeito	 Mais precarizado que doente coagido. Indefinido. Paciente coagido. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim, pudemos verificar neste capítulo que o sujeito objeto da lei, o paciente 

dos serviços de saúde mental, detinha um estatuto jurídico de total fragilidade com o 

Decreto-Lei nº 24.559/1934, ao perder sua capacidade civil no momento do internamento. 

É a partir da homologação da Lei nº 10.216/2001, que é, enfim, extinta a perda da 

capacidade civil do sujeito no momento do internado e o internamento psiquiátrico 

prioritário deixa de ser o modo de assistência prioritária. Entretanto, tais características 

não nos permitem indicar que a lei torna o sujeito atendido como pleno de direitos. 

Antes de encerramos esse capítulo, porém, acreditamos que seja oportuno 

ressaltar que, devido à ênfase da Lei nº 10.216/2001 no redirecionamento do modelo de 

assistência à saúde mental, a partir de sua homologação, uma vasta produção legislativa 

foi emitida, a qual discorre sobre a criação, organização e financiamento de diversos 

serviços de ênfase comunitária. No próximo capítulo, conforme analisarmos cada serviço 

disponibilizado pela assistência a saúde mental, apresentaremos a legislação correlata, 

agrupando assim grande parte dos textos legislativos vigentes no campo da saúde mental. 

Quadro 3 - Comparação Legislativa 
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A compilação oficial desse conjunto de textos, em apenas um único documento, teve sua 

quinta edição publicada, ainda, no ano de 2004, tornando essa área de pesquisa 

desafiadora, mesmo diante dos recursos tecnológicos disponíveis atualmente. No intuito 

de auxiliar futuros pesquisadores da área indicamos como referência de busca o Sistema 

de Legislação da Saúde, que é de acesso público e está disponível no sitio virtual 

www.saude.gov.br/saudelegis. 
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4. SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS X SERVIÇOS MANICOMIAIS: RECORTE 

HISTÓRICO DE 2008 A 2017 

 

A análise dos usos do termo desinstitucionalização realizada no primeiro 

capítulo, DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: (IM)POSSÍVEL?, nos permitiu verificar a 

pertinência do âmbito micro do conceito operacional tomado nesta pesquisa, que consiste 

na identificação de desinstitucionalização como a criação de serviços de assistência à 

saúde mental totalmente substitutivos ao hospital psiquiátrico, à produção teórica 

brasileira,  a qual entendemos consistir na forma mais representativa da realidade da 

assistência à saúde mental. Assim, conforme planejado, tornou-se viável também neste 

âmbito, a continuidade desta pesquisa, com a identificação se ocorreu a criação de 

serviços de assistência à saúde mental que resultassem na total substituição do hospital 

psiquiátrico no Brasil¸ o que se trata do objetivo específico deste capítulo. Para o alcance 

deste objetivo, realizamos a coleta da oferta dos serviços de atenção à saúde mental, em 

banco de dados oficial do Estado brasileiro e os apresentaremos em dois subtópicos, o 

primeiro com os dados da oferta dos serviços manicomiais no Brasil e o segundo com os 

dados da oferta de serviços substitutivos. Entretanto, para podermos identificar se ocorre 

ou não a substituição dos hospitais psiquiátricos, se faz necessária apresentação dos dados 

em um período histórico, como faremos. 

Relembramos que os dados foram obtidos junto ao site do Datasus e O 

Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, conforme descrito na 

introdução. Por fim, a maioria das tabelas a serem apresentadas tem periodicidade anual 

e para suas construções foram sempre considerados os dados referentes ao mês de 

dezembro de cada ano, com exceção das Tabela 2 - Faturamento de Hospitais 

Psiquiátricos no Brasil, por região, de 2008 a 2017 e Tabela 3 - Internamentos em 

Hospitais Psiquiátricos no Brasil, visto que nessas consideramos os dados referentes ao 

acumulo anual do faturamento e do número de internamento, respectivamente. 

 

4.1. O Parque Manicomial Brasileiro 

 

A criação de hospitais psiquiátricos no Brasil ocorre em correlação direta à 

chegada da Família Real ao país em 1808. Lima (2010) indica que a chegada da família 

real no país trará o advento de um imperativo de controle da barbárie, tendo a imprensa 

como ferramenta para a colonização ideológica, que influenciou a formação intelectual e 
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disseminou o conhecimento médico, o qual tinha como base uma normatividade e 

vinculava loucura e desordem. Essa colonização ideológica é uma despolitização do 

cotidiano, tornando preocupações sociais em preocupações individuais (LIMA, 2009). 

Tal discurso encontra então respaldo na medicina social, “a ideia de medicina social como 

ciência positiva ocupa nesse período um papel político fundamental, o de ordenar o 

mundo da vida de forma que garanta o progresso inevitável da sociedade” (LIMA, 2009, 

p. 65). 

Nesse contexto sócio histórico brasileiro, com o avanço do controle sobre os 

campos da individualidade, através do processo que Lima (2010) denominou de 

colonização ideológica, encontrando como instrumento da ordem, o saber médico, se 

constitui o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, na capital do império, Rio de Janeiro, 

o Hospício Dom Pedro II, na data de 1852, ainda como anexo vinculado à Santa Casa de 

Misericórdia (LIMA, 2009, p. 68). Data também de 1852 a criação do hospício em São 

Paulo e nos seguintes anos cria-se o de Pernambuco em 1861, o da Bahia em 1874, no 

Rio Grande do Sul 1884 e em 1903 conclui-se o Hospício Juquery, o segundo de São 

Paulo. 

Em 1890 o Hospício Dom Pedro II torna-se uma instituição independente, 

passando a ser lócus privilegiado do tratamento da loucura, sobre controle hegemônico 

da medicina. Ao decorrer de menos de uma década, consolidar-se-ia o alienismo no 

Brasil, através do conjunto de decretos que data de 1890 e 1892 e culmina na promulgação 

da Lei 1.132, de 1903 (LIMA, 2009). Tratou-se de uma produção legislativa, a qual atribui 

somente ao médico a direção de asilos, realiza o afastamento do assistencialismo religioso 

e torna o médico responsável pelo estado físico e faculdades morais do paciente.  (LIMA, 

2009) A prática de internamento que, até então ocorre de forma indiscriminada 

abrangendo todos aqueles que fogem da norma, passa, a partir daí, a estar sob 

responsabilidade apenas da medicina, o que se perpetuou no Decreto-Lei nº 24.559/1934, 

Projeto de Lei nº 3.657/89 e Lei nº 10.216/2001, conforme analise desses documentos no 

capítulo anterior. 

É importante ressaltarmos que levaram, apenas, 44 anos desde a chegada da 

família real até a fundação do Hospício D. Pedro II, inaugurado já com 144 alienados 

(SANTOS, 2010). Em 1º de julho de 1869 esse número é de 332, sendo que apenas 10 

são escravos e 29 os libertos (REY, 2012). Em 1895 o número de entradas conta em 706, 

sendo 537, na qualidade de indigentes. No mesmo ano 326 mortes, 24% dos internos 

morreram (BRANDÃO, 1895). É preponderante, ainda, considerarmos que a chegada da 
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corte no Brasil acabará por constituir-se como mais um componente no quadro de 

instabilidade que caracteriza o período que vai até a proclamação de Independência e 

mesmo estendendo-se depois dela. A possibilidade de retorno da corte à Portugal 

conjuga-se a diversas revoltas populares, como por exemplo, a Insurreição Pernambucana 

de 1817, a Confederação do Equador de 1824, a Sabinada 1837 a 1838, a Balaida de 1838 

a 1841, a Cabanagem de 1835 a 1840, a Guerra dos Farrapos de 1835 a 1845 e a 

Revolução Praieira de 1848 a 1849. E até mesmo a abolição da escravatura em 1888, 

parece-nos contribuir para a animosidade social desse período. 

Após este período de criação do hospital psiquiátrico e consolidação da 

responsabilidade médica sobre a loucura, outro momento de avanço significativo do 

manicômio no Brasil e de especificidade da assistência à saúde mental no país, ocorre a 

partir dos anos de 1950. As décadas posteriores representam uma dicotomia da instituição 

do internamento no Brasil, na qual o internamento nesse período será composto por duas 

partes distintas, mas que, todavia, são complementares e indivisíveis. O internamento terá 

o seu maior avanço na iniciativa privada, da história da psiquiatria brasileira, entretanto, 

a ação psiquiátrica passará a ocorrer mais vinculada ao contexto social. Tomamos como 

simbólico desse processo o ano de 1961, no qual é publicado o decreto nº 49.974, que 

prevê de forma clara uma política de redução de internamentos, em seu artigo 75: “a 

política sanitária nacional, com referência à saúde mental, é orientada pelo Ministério da 

Saúde, no sentido da prevenção da doença e da redução, ao mínimo possível, dos 

internamentos em estabelecimentos nosocomiais” (BRASIL, 1961). Mesmo ano, no qual 

se inicia o maior avanço do internamento no setor privado da história da psiquiatria 

brasileira, que seguirá até 1971. Lima (2010, p. 92), citando dados de Figueiredo (2001), 

lembra que em 1961 existiam 86 manicômios privados no Brasil. Já em 1971 se contará 

277 desses estabelecimentos e em 1981 chega-se ao número de 362 dessa modalidade no 

país.  Concomitante a esse período, já se deu início ali o movimento de questionamento 

do hospital psiquiátrico, internacionalmente referenciado como Reforma Psiquiátrica, que 

no Brasil como colocado anteriormente, a partir de determinadas leituras, entende-se que 

viria a culminar com a homologação da Lei nº 10.216/2001. 

Em 2017 o parque manicomial brasileiro é composto por 159 hospitais 

psiquiátricos, os quais conjuntamente disponibilizam um total de 34.249 (trinta e quatro 

mil duzentos e quarenta e nove) leitos tipo Hospital Psiquiátrico. Essas instituições são 

classificadas pelo Ministério da Saúde conforme o número de leitos ofertados e estão 

presentes em 99 municípios do país em todas as suas regiões. Assim, diante da existência 
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de leitos em hospitais psiquiátricos, verifica-se que o objetivo de substituição total do 

hospital psiquiátrico por outros serviços, tomado como referência nesta pesquisa não foi 

alcançado. Entretanto, faz-se necessária a identificação se o processo de substituição está 

em percurso, assim é preponderante a análise da oferta histórica dos serviços dos hospitais 

psiquiátricos. 

A distribuição da oferta de leitos hospitais psiquiátricos de 2008 a 2017, nas 

regiões do país distinguida entre cidades de regiões metropolitanas e interior, pode ser 

verificada na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Leitos em Hospitais Psiquiátricos no Brasil, por região, de 2008 a 2017 
REGIÃO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CENTRO OESTE 1980 2269 2633 2652 2669 2780 2778 2499 2454 2692 
INTER* 799 799 878 857 876 876 874 844 743 566 
RM** 1181 1470 1755 1795 1793 1904 1904 1655 1711 2126 

NORDESTE 7766 7683 7392 7268 6558 6162 5635 5404 5024 4587 
INTER 820 940 840 815 798 748 748 767 646 289 
RM 6946 6743 6552 6453 5760 5414 4887 4637 4378 4298 

NORTE 209 209 209 265 266 201 201 201 168 148 
INTER 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
RM 156 156 156 212 213 148 148 148 115 95 

SUDESTE 25848 26055 25322 24567 21710 20893 20371 17755 15685 14187 
INTER 10340 10321 10327 10011 9971 9508 9320 8193 7110 6520 
RM 15508 15734 14995 14556 11739 11385 11051 9562 8575 7667 

SUL 5189 5208 5189 5102 5017 4555 4603 4280 4337 4232 
INTER 144 226 252 252 252 252 252 252 252 252 
RM 5045 4982 4937 4850 4765 4303 4351 4028 4085 3980 

TOTAL 40992 41424 40745 39854 36220 34591 33588 30139 27668 25846 
*INTER, identificação de cidades classificadas como interior pelo IBGE. 
**RM, identificação de cidade classificadas como compondo regiões metropolitana pelo IBGE. 
Fonte: Tabnet. 

 

Verifica-se que ao considerarmos os valores total de leitos disponibilizados 

no país há uma redução de 37% da oferta comparada ao início do período em análise. 

Podemos inferir a partir da tabela que a redução total do número de leitos no Brasil levará 

mais de 50 anos, ao realizarmos a projeção simples da taxa de redução percebida, no 

período em análise. Pertinente, ainda, à análise desta tabela, verifica-se que a redução em 

âmbito nacional apresenta variações conforme a região, como podemos constatar de 

forma imediata no Erro! A origem da referência não foi encontrada.: 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Considerando a tipificação das cidades entre regiões metropolitanas e interior, 

pode-se verificar a constância na distribuição da oferta, visto que no ano de 2008 eram 

59 cidades de regiões metropolitanas e 49 cidades do interior que dispunham de hospitais 

psiquiátricos e no ano de 2017 foram contabilizadas 56 cidades de regiões metropolitanas 

e 43 cidades do interior, que detinham hospitais psiquiátricos. 

Outro dado importante para a nossa análise, trata-se do faturamento dos 

hospitais psiquiátricos, visto que a legislação indica que o recurso direcionado ao 

financiamento de leitos em hospitais psiquiátricos deveriam ser redirecionados aos 

serviços substitutivos no momento do seu fechamento.  

Assim, realizamos o levantamento do faturamento dos hospitais psiquiátricos 

no Brasil do ano de 2008 a 2017, no intuito de verificar se ocorreu redução nesse 

faturamento, visto que ocorre a redução no número de leitos ofertados, no período 

analisado. Esses dados foram compilados considerando a região do país e a categorização 

de região metropolitana e interior, na Tabela 2 – Faturamento de Hospitais Psiquiátricos 

no Brasil, por região, de 2008 a 2017. 

 

Gráfico 1 - Oferta de Leitos Hospital Psiquiátrico no Brasil, por região, de 2008 a 2017 
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Tabela 2 - Faturamento de Hospitais Psiquiátricos no Brasil, por região, de 2008 a 2017 
REGIÃO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

C. OESTE 35,72 37,01 40,71 39,87 39,92 38,64 35,45 36,19 31,74 27,14 
INTER 8,90 10,01 11,12 11,01 11,07 10,89 10,53 9,86 6,42 4,47 
RM 26,83 27,00 29,59 28,87 28,84 27,75 24,92 26,32 25,32 22,67 

NORD. 77,24 83,00 90,10 87,33 86,30 81,70 71,03 62,74 55,11 50,41 
INTER 10,14 10,69 12,92 12,71 12,67 12,91 12,10 9,71 7,46 4,68 
RM 67,10 72,31 77,18 74,62 73,63 68,79 58,93 53,03 47,65 45,73 

NORTE 4,10 4,71 5,06 5,00 5,57 6,35 4,79 4,69 5,28 4,82 
INTER 1,82 2,22 2,62 2,75 2,69 3,09 2,87 2,89 3,23 3,09 
RM 2,28 2,48 2,43 2,25 2,88 3,26 1,92 1,80 2,06 1,73 

SUDESTE 248,49 258,89 273,77 265,30 248,97 229,27 205,82 174,53 148,18 124,94 
INTER 116,94 124,26 131,81 131,06 129,66 121,68 113,54 95,96 79,23 69,94 
RM 131,55 134,63 141,96 134,24 119,31 107,60 92,27 78,58 68,96 55,00 

SUL 50,37 53,50 62,13 61,72 58,07 53,96 52,33 47,48 45,60 45,04 
INTER 1,87 2,10 3,03 3,03 3,08 3,05 2,65 2,16 2,11 2,20 
RM 48,50 51,39 59,10 58,69 54,99 50,91 49,68 45,32 43,49 42,84 

TOTAL 415,93 437,11 471,77 459,22 438,83 409,93 369,41 325,62 285,93 252,35 
*Valores apresentados em múltiplo de Milhões de Reais. 
Fonte: Tabnet. 

 

 A redução no faturamento dos hospitais psiquiátricos ao decorrer dos dez 

anos pesquisados foi de 39% (trinta e nove percentuais). Ao analisarmos no âmbito das 

regiões do país pôde-se verificar que a redução de faturamento não ocorre 

proporcionalmente em todas elas, chegando-se a identificar incremento do faturamento 

na região norte. A região com maior percentual de redução é a sudeste, alcançando a 

diminuição de 50% (cinquenta por centro) do faturamento, seguida pela região nordeste 

que reduziu 35% (trinta e cinco por cento) dos valores, ao compararmos sempre ao início 

do período pesquisado. 

Comparando, ainda, os percentuais de redução no número de leitos ofertados 

e de faturamento dos hospitais no mesmo período em questão, pode-se verificar que a 

redução no faturamento se dá de forma correlata.  

Outro aspecto importante na análise dos serviços de caráter asilar caros a esse 

trabalho e pertinente aos objetivos postos, trata-se do número de internamento nos 

hospitais psiquiátricos ao decorrer do período em análise, dados esses que foram 

parametrizados, por região do país e categorização das cidades como região metropolitana 

e interior, conforme classificação do IBGE. Todas essas informações foram compiladas 

na Tabela 3 - Internamentos em Hospitais Psiquiátricos no Brasil 
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Tabela 3 - Internamentos em Hospitais Psiquiátricos no Brasil, por região, de 2008 a 2017 
REGIÃO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

C. OESTE 21,49 20,74 20,07 19,94 19,99 18,34 16,13 15,39 12,63 11,32 
INTER 6,18 5,80 5,74 5,77 5,91 5,77 5,56 5,09 3,15 2,78 
RM 15,31 14,94 14,33 14,17 14,09 12,57 10,57 10,30 9,49 8,54 

NORDESTE 44,02 38,32 37,14 34,94 34,43 31,76 28,47 24,69 21,64 19,63 
INTER 5,61 5,07 4,97 4,97 4,68 4,45 4,21 2,90 2,08 1,28 
RM 38,40 33,24 32,17 29,97 29,75 27,31 24,27 21,79 19,57 18,36 

NORTE 7,37 7,88 9,19 9,59 9,41 10,37 8,76 8,79 9,42 7,93 
INTER 4,40 5,08 6,25 6,46 5,18 6,39 5,96 5,53 6,09 5,30 
RM 2,97 2,81 2,94 3,13 4,23 3,98 2,80 3,26 3,34 2,63 

SUDESTE 99,87 84,73 81,99 77,92 73,13 65,39 57,36 49,03 42,19 37,95 
INTER 47,05 46,54 44,11 41,30 39,28 35,11 29,98 24,15 20,07 18,02 
RM 52,82 38,19 37,88 36,62 33,85 30,28 27,38 24,88 22,12 19,92 

SUL 39,09 35,30 36,36 35,49 33,19 30,17 29,25 26,64 27,21 27,16 
INTER 1,72 1,55 1,70 1,49 1,56 1,38 1,27 1,13 1,02 1,16 
RM 37,37 33,75 34,65 34,00 31,63 28,79 27,97 25,51 26,20 26,00 
TOTAL 211,84 186,97 184,75 177,87 170,15 156,01 139,97 124,54 113,10 103,99 

*Valores apresentados em múltiplo de milhares. 
Fonte: Tabnet. 
 

A redução no número de internamentos trata-se do aspecto com maior 

redução nos serviços asilares, alcançando a diminuição de 51% (cinquenta e um por 

cento) dos internamentos no período. Entretanto, esta redução não se trata de uma 

constante entre as regiões do país, visto que até aumentou de 8% (oito por cento) do 

número de internamento no período em análise foi verificado na região norte do país. A 

variação do número de internamento, por região do país pode ser verificado no gráfico 2: 

  
Gráfico 2 - Número de Internamentos por região 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Outro dado colhido junto ao Datasus de importância para análise dos serviços 

asilares, trata-se da disponibilidade de leitos tipo Hospital-Dia Psiquiátrico. Tal 

modalidade de serviços é regida pela Portaria nº 44 emitida no ano de 2011, pelo 

Ministério da Saúde, a qual caracteriza esse serviço como: 
 
Art. 2º - (...) a assistência intermediária entre a internação e o atendimento 
ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, 
diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na 
Unidade por um período máximo de 12 horas. (BRASIL, 2001) 
 

Essa portaria, ainda, prescreve que esse serviço deve ser ofertado fora do 

espaço do hospital psiquiátrico, tratando-se de um serviço resultante da legislação da 

reforma psiquiátrica, posterior a homologação da Lei nº 10.216. A oferta de leitos desses 

serviços foi compilada na Tabela 4. 
 

Tabela 4 - Número de Leitos Hospital Dia Psiquiatria no Brasil, por região, de 2008 a 
2017 

REGIÃO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
CENTRO OESTE 342 246 205 234 244 232 234 203 205 245 

INTER 92 116 75 74 74 62 64 63 65 104 
RM 250 130 130 160 170 170 170 140 140 141 

NORDESTE 703 751 746 774 872 768 813 845 804 816 
INTER 121 122 115 115 127 59 64 64 54 59 
RM 582 629 631 659 745 709 749 781 750 757 

NORTE 57 7 7 7 17 17 17 17 17 13 
INTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RM 57 7 7 7 17 17 17 17 17 12 

SUDESTE 964 1016 1086 1105 1212 1201 1258 1273 1319 1097 
INTER 343 344 344 326 329 334 351 318 446 303 
RM 621 672 742 779 883 867 907 955 873 794 

SUL 684 690 669 679 601 682 706 685 681 720 
INTER 11 23 24 32 26 24 41 20 9 18 
RM 673 667 645 647 575 658 665 665 672 702 

TOTAL 2750 2710 2713 2799 2946 2900 3028 3023 3026 2891 
Fonte: Tabnet. 

 

A oferta deste serviço se manteve constante, com um pequeno incremento, ao 

analisarmos os valores totais ao decorrer dos anos. Quando analisada no âmbito das 

regiões, apresenta uma tendência análoga a disponibilização dos serviços asilares 

anteriormente apresentados, pois fica evidente a maior oferta dos serviços na região 



90 
 
 

sudeste. Considerando a categorização de região metropolitana e interior esses serviços 

está mais presente nas regiões metropolitanas, como podemos verificar no gráfico 3: 

 

Ressaltamos ainda que mesmo tratando-se de um serviço de caráter 

substitutivo os próprios hospitais psiquiátricos disponibilizaram 1488 leitos nessa 

modalidade no ano de 2017, evidenciando-se como uma forma de perpetuação das 

atividades dessas instituições. 

Diante do conjunto de dados apresentados até aqui, se evidenciou que ocorre, 

no período em análise uma redução na oferta dos serviços dos hospitais psiquiátricos, no 

Brasil, entretanto, não de forma homogênea entre as regiões, dando-se destaque para a 

redução ocorrida na região Sudeste que corresponde próximo a 50% (cinquenta por cento) 

da diminuição de todos os aspectos dos serviços asilares. Identificando-se, também, que 

as instituições asilares passam a disponibilizar uma nova forma de serviços, com os leitos 

tipo Hospital-Dia Psiquiátrico. Assim, inicialmente podemos afirmar que o primeiro 

aspecto do processo de substituição total do hospital psiquiátrico, que consistiria na 

redução de sua atuação ocorre. Passemos agora a verificação do segundo aspecto, no qual 

verificaremos se os serviços substitutivos apresentam crescimento da sua oferta, no 

mesmo período em análise. 

 

4.2. A Rede de Atenção Psicossocial. 

Gráfico 3 - Distribuição de Leitos Hospitais-Dias do Brasil, por cidades do 
Interior e Região Metropolitana, de 2008 a 2017 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Institucionalmente Rede de Atenção à Saúde passa a existir no Brasil em 30 

de dezembro de 2010, quando o Ministério da Saúde emite a portaria nº 4.279, definido-

a “como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 

buscam garantir a integralidade do cuidado” BRASIL, (2010). Tal conceituação, 

entretanto, restringe significativamente rede à uma forma organizativa do sistema de 

saúde, abrindo mão da discussão de territorialidade, que considera a realidade na qual os 

diversos serviços de saúde estão inseridos e que é de suma importância ao nosso campo 

da saúde mental. Diante disso, apresentamos a interpretação do conceito de Milton Santo 

feita por Oliveira (2018), que nos aponta para a forma dinâmica e viva de rede, cara à 

saúde mental, ele afirma “As redes seriam, dizendo de outra maneira, os modos de 

viabilização da operacionalidade das verticalidades (fluxos de interesses dos sistemas 

econômicos e de governo) e expressão das contradições das horizontalidades que habitam 

os locais.” (p. 338). 

Especificamente a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi instituída no ano 

de 2011 pela Portaria nº 3.088 do Ministério da Saúde, (BRASIL, 2011), estabelecendo a 

organização do trabalho conjunto dos diversos serviços de atenção à saúde mental de base 

comunitária, já existentes e que abrangem os diferentes níveis de atenção à saúde. No ano 

de 2017, o Ministério da Saúde emite a Portaria de Consolidação nº 3, (BRASIL, 2017), 

a qual consolida as normas sobre as diversas redes do SUS, dentre elas a RAPS, passando 

a ser a normativa responsável por estabelecer as diretrizes para seu funcionamento e sua 

organização. No Art.5º desta portaria é indica os seguintes componentes da RAPS: 
 
Art. 5º A Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes 
componentes:  
I - Atenção Básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção:  
a) Unidade Básica de Saúde: 
b) Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental / 
Unidades Ambulatoriais Especializadas;  
1. Equipes de Atenção Básica;  
2. Equipes de Atenção Básica para populações específicas:  
3. 1. Equipe de Consultório na Rua;  
4. 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de 
Caráter Transitório.  
5. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF.  
b) Centros de Convivência e Cultura;  
II - Atenção Psicossocial, formada pelos seguintes pontos de atenção:  
a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades.  
 
III - Atenção de Urgência e Emergência, formada pelos seguintes pontos de 
atenção:  
a) SAMU 192;  
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b) Sala de Estabilização;  
c) UPA 24 horas;  
d) Portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro em Hospital Geral;  
e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros.  
IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório, formada pelos seguintes 
pontos de atenção: 
a) Unidade de Acolhimento; 
b) Serviços de Atenção em Regime Residencial. 
V - Atenção Hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção:  
a) Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral;  
b) Hospital Psiquiátrico Especializado; 
c) Hospital dia;  
VI - Estratégias de Desinstitucionalização, formada pelo seguinte ponto de 
atenção: 
a) Serviços Residenciais Terapêuticos.  
VII - Estratégias de Reabilitação Psicossocial:  
a) Iniciativas de trabalho e geração de renda, empreendimentos solidários e 
cooperativas sociais. (BRASIL, 2017) 

 

Os pontos da rede Equipe de Apoio aos Serviços do Componente Atenção 

Residencial de Caráter Transitório e Centro de Convivência não apresentam normativa 

própria, não sendo possível identificar informações da oferta desses serviços junto ao 

Datasus. O ponto Iniciativas de Trabalho e Geração de Renda, Empreendimentos 

Solidários e Cooperativas Sociais apresenta normativa própria indicando incentivo 

financeiro para a execução de projetos e não especifica um serviço, conforme Portaria de 

Consolidação n. 6 publicada em 28 de setembro de 2017, pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2017b), aspecto que inviabiliza a identificação da sua oferta junto ao Datasus. 

As Unidades Básicas de Saúde e os serviços de caráter de urgência, SAMU, 

Sala de Estabilização, Pronto Socorro, UPA 24h, Atenção à Urgência/pronto Socorro em 

Hospital Geral, não atuam exclusivamente na atenção à saúde mental, não sendo possível 

identificar a informações sobre a oferta destes exclusivamente junto à RAPS. 

A Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental trata-

se de um novo tipo de serviços da atenção à saúde mental, instituído através da Portaria 

nº 3.588 do Ministério da Saúde, de 21 de dezembro de 2017, porém passou a atuar apenas 

nos últimos dias do ano de 2017 e somente em fevereiro de 2018, passou sensibilizou 

sistemas de informação, (BRASIL, 2017c), não estando, assim, dentro do período de 

análise desta pesquisa.  

Diante disto, atualmente, foi possível identificar junto ao Datasus dados da 

oferta de nove dos pontos da RAPS, que são: Equipe de Consultório na Rua; Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF); Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Unidade 

de Acolhimento (UA); Serviços de Atenção em Regime Residencial, ou seja as 

comunidades terapêuticas, visto que a Portaria de Consolidação nº 3 de 2017, do 
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Ministério da Saúde especifica apenas este serviço; Unidade de Referência Especializada 

em Hospital Geral; Hospital Psiquiátrico Especializado; Hospital dia; Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT). 

Ressaltamos, ainda, que o Ministério da Saúde inclui o Hospital Psiquiátrico 

Especializado na RAPS, a partir de 21 de dezembro de 2017, através da Portaria nº 3.588. 

(BRASIL, 2017c).  Devido o desenho metodológico apresentado desde o início desta 

pesquisa, indicando a realização entre o comparativo da oferta dos serviços em hospitais 

psiquiátricos e serviços que viriam a substituí-los, fizemos a apresentação dos dados de 

oferta dos hospitais psiquiátricos a parte da RAPS, em subtópico anterior.  

 

4.2.1. Atenção Básica 

 

A assistência à saúde mental na atenção básica de saúde é constituída pelo 

conjunto de pontos indicados no Artigo 5º, da PRT GM/MS nº 3588 de 21.12.2017¸ 
 
I - Atenção Básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção:  
a) Unidade Básica de Saúde:  
1. Equipes de Atenção Básica;  
2. Equipes de Atenção Básica para populações específicas:  
3. 1. Equipe de Consultório na Rua;  
4. 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de 
Caráter Transitório. 
5. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. 
b) Centros de Convivência e Cultura;  
(BRASIL, 2017c). 
 

Ao versar sobre as atividades a ser efetivada por cada ponto, o Art. 6º da  

Portaria nº 3588/2017 explicita apenas a atividade executada pela Unidade Básica de 

Saúde, a Equipe de Consultório na Rua, a Equipe de Apoio aos Serviços do componente 

Atenção Residencial de Caráter Transitório e os Centros de Convivência. Esses dois 

últimos serviços e a Unidade Básica de Saúde, como já explicitado, não apresentam 

normativa adequada à verificação da disponibilidade dos serviços de assistência à saúde 

mental juntos ao Datasus.  

Assim neste âmbito da atenção à saúde mental apresentaremos a oferta do 

NASF e das Equipes de Consultório na Rua. 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família é instituído no ano de 2008, com as 

Modalidades NASF 1 e NASF 2, através da Portaria do Ministério da Saúde nº 154, 

identificando o seu objetivo no Art. 1º, 
 
Art. 1º Criar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF com o objetivo 
de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como 
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sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na 
rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da 
atenção básica. 
Instituindo esse serviço em três modalidades.  
(BRASIL, 2008). 
 

Atualmente o NASF é regido pela Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de 

setembro de 2017, que estabelece as diretrizes de funcionamento das três modalidade 

existentes, então, NASF 1, NASF 2 e NASF 3, conforme carga horário do profissional, 

da equipe e do número de Equipes da Saúde da Família (ESF) e/ou Equipes da Atenção 

Básica Específica, que atende. (BRASIL, 2017d). A disposição destas modalidades se dá 

conforme apresentada na Tabela 5: 
 

Tabela 5 - Organização das Modalidades de NASF 
 Carga Horária, por 

Profissional. 
Total de CH da 

Equipe. 
nº de ESF e/ou EAB 

Específica. 
NASF 1 20h à 80h 200h 5 a 9 
NASF 2 20h à 40h 120h 3 a 4 
NASF 3 20h à 40h 80h 1 a 2 

Fonte: Adaptação da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. 
  
A oferta de NASF em suas três modalidades e especificação de cidades 

interioranas e de regiões metropolitanas, no período em estudo, consta na Tabela 6 
 

Tabela 6 - Equipes NASF no Brasil, por modalidade, de 2008 a 2017 

ANO NASF I  NASF II  NASF III TOTAL INTER RM Subtotal  INTER RM Subtotal  INTER RM Subtotal  
2008 203 221 424 37 3 40 - - - 464 
2009 481 473 954 97 7 104 - - - 1058 
2010 627 637 1264 140 11 151 - - - 1415 
2011 734 742 1476 170 15 185 - - - 1661 
2012 791 822 1613 338 95 433 - - - 2046 
2013 1062 985 2047 482 146 628 330 118 448 3123 
2014 1315 1169 2484 592 196 788 621 217 838 4110 
2015 1400 1249 2649 668 217 885 765 260 1025 4559 
2016 1416 1303 2719 677 223 900 793 260 1053 4672 
2017 1634 1446 3080 757 239 996 911 279 1190 5266 

Fonte: Tabnet  
 

A evolução no número de equipes no período é expressiva, contabilizando 

uma taxa de crescimento maior do que 1000% (mil por cento) se compararmos os 

números do ano de 2008 e 2017.  Porém, ao considerarmos o total de equipes NASF, no 

ano de 2017, e realizarmos a multiplicação pelo número máximo de ESF e EAB 

Específica que poderiam atender, conforme a modalidade, encontramos que o NASF 

atendeu nesse ano 34.084 (trinta e quatro mil e oitenta e quatro) equipes, o que 

corresponde a 78% (setenta e oito por cento) das equipes ESF e EAB Específicas 
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existentes, então. O número de equipes que permaneceram no ano de 2017 sem assistência 

do NASF foi de 9.585 (nove mil quinhentas e oitenta e cinco).  

Ao considerarmos, o número de cidades, 1.658 (um mil seiscentos e cinquenta 

e oito) municípios, que corresponde a 30% dos municípios brasileiros, não dispunham de 

nenhuma das modalidades do NASF, no ano de 2017, totalizando uma população de mais 

de quarenta e um milhões de cidadãos desassistidos destes serviços. Ainda se 

considerarmos a distinção entre cidades de regiões metropolitanas e interior pode-se 

verificar que ao decorrer do período histórico todas as modalidades desse serviço foram 

em números absolutos de equipes, disponibilizadas preferencialmente no interior, 

conforme podemos verificar no Gráfico 4. 

 

Entretanto, a tendência apresentada de crescimento do número de todas as 

modalidades ao decorrer do período em análise, conforme Tabela 6 - Equipes NASF no 

Brasil, por modalidade, de 2008 a 2017,  não necessariamente resultou em uma cobertura 

padronizada da população, ao considerarmos a distribuição do serviço no ano de 2017, 

por região do país, diferenciando, ainda, entre cidades de região metropolitana e interior. 

O gráfico 5 nos auxiliará a visualizar essas informações. 

 

Gráfico 4 - Evolução da oferta de NASF, conforme modalidades e distribuição entre 
regiões metropolitanas e interior 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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A tendência mais evidente trata-se da presença da modalidade NASF I em 

mais cidades, tanto entre as regiões do país, como entre cidades de regiões metropolitanas 

e interior. Entretanto, mesmo neste aspecto ocorrer exceção, visto que esta tendência não 

é constada na região sul do país que tanto em cidades das suas regiões metropolitanas 

quanto no interior, a modalidade NASF III é a mais presente, e ainda nas cidades 

interioranas da região sudeste a modalidade NASF III, também é mais presente. 

O outro serviço que compõe a atenção básica e do qual dispomos de dados 

sobre a oferta, trata-se da Equipe de Consultório na Rua (eCR) criada em 25 de janeiro 

de 2011, através da Portaria do Ministério da Saúde nº 122. (BRASIL, 2012). Atualmente, 

o serviço é regido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 2, de 28 de 

setembro de 2017, que estabelece as três modalidades do serviço atendendo parâmetros 

de quantidade de profissionais, no qual a eCR-I conta com quatro profissionais de ensino 

superior, a eCR-II com seis e a eCR-III com seis e mais um médico, sendo obrigatória a 

presença de enfermeiro, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional. (BRASIL, 

2017d) do ano de 2012, diferenciando-se do período do recorte histórico desta pesquisa 

que é de 2008 a 2017, devido corresponder ao ano de início da sua oferta. A distribuição 

por modalidade e distinção por cidades consta na Tabela 7.  
 

Tabela 7 - Equipes de Consultório na Rua no Brasil, por modalidade, de 2012 a 2017 

ANO eCR I Total eCR II Total eCR III TOTAL INTER* RM** INTER RM INTER RM 
2012 2 6 8 0 0 0 1 17 18 
2013 1 8 9 7 35 42 3 34 37 
2014 4 22 26 12 40 52 4 44 48 
2015 6 21 27 13 52 65 5 47 52 
2016 6 24 30 13 55 68 8 51 59 
2017 7 28 35 14 55 69 7 62 69 

Fonte: Tabnet 

Gráfico 5 - NASF por Modalidade, Região e Região Metropolitana e Interior 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Mesmo que em termos percentuais esse serviço tenha demonstrado um 

crescimento significativo, ultrapassando 100% (cem por cento), a evolução da oferta 

deste serviço está muito aquém de atender de forma expressiva a população brasileira. O 

serviço é ofertado apenas em 112 (cento e doze) municípios do país, correspondendo a 

2% (dois por cento) dos municípios brasileiros.  

A Nota Técnica nº 57 emitida pelo Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde ainda em 2011, trata-se de um documento que analisa Portaria do Ministério da 

Saúde nº 122 de 2011, que viria a instituir as eCR. (CONASS, 2011). Nesta nota, já em 

2011, consta em seu Anexo V, indicação máxima para de 122 (cento e vinte duas) equipes 

para municípios com mais de 300 mil e em seu Anexo VI, que trata de municípios entre 

100 mil e 300 mil habitantes, a indicação máxima de 185 (cento e oitenta e cinco) equipes. 

(CONASS, 2011). O total máximo de eCR que deveria atender a população no ano de 

2011 era de 307 (trezentas e sete) equipes, sendo que no ano de 2017, somente 56% 

(cinquenta e seis por cento) desse número foi atingido e o qual, provavelmente, já não 

espelha a necessidade atual, passados seis anos. 

Ao considerarmos o número de cidades que dispõe desses serviços no ano de 

2017, pode-se perceber uma discrepância entre as regiões, visto que mais de 67% das 

cidades atendidas estão localizadas na região sul e sudeste, conforme dados da 

Tabela 8.  
 

Tabela 8 – Número de cidades atendidas por eCR no Brasil, por modalidade e por Região 
Metropolitana e Interior 

REGIÃO eCR I eCR II eCR III TOTAL 
CENTRO OESTE 1 3 5 9 

INTER - 1 1 2 
RM 1 2 4 7 

NORDESTE 4 11 6 21 
INTER 2 2 6 10 
RM 2 9 0 11 

NORTE 2 1 4 7 
INTER 1 - - 1 
RM 1 1 4 6 

SUDESTE 15 23 19 57 
INTER 3 8 6 17 
RM 12 15 13 40 

SUL 7 8 3 18 
INTER 1 1 3 5 
RM 6 7 - 13 

TOTAL 29 46 37 112 
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Fonte: Tabnet 

A distribuição da oferta desses serviços conforme região do país e 

diferenciação entre região metropolitana e interior evidencia o quão ínfimo é a 

disponibilidade desses serviços na realidade brasileira. Mesmo que consideremos a 

preponderância de disponibilidade desses serviços para cidades de regiões 

metropolitanas, pois o público a ser atendido pelo serviços encontra-se nos grandes 

centros, ainda assim, o cenário que se apresenta é crítico, visto que a região sudeste do 

país, com maior percentual de cidades de regiões metropolitanas atendidas, alcançou 14% 

(quatorze por cento) das cidades que disponibilizam o serviços. A região norte do país 

aparece com o segundo maior percentual de cidades em regiões metropolitanas que 

disponibilizam o serviço, com a taxa de 8% (oito por cento) das 73 cidades de regiões 

metropolitanas. O gráfico 6 auxiliará a identificar o percentual de cidades atendidas, 

conforme região do país, diferenciando cidades de região metropolitana e interior. 

4.2.2. Atenção Especializada. 

 

No âmbito da atenção especializada da assistência à saúde mental é 

disponibilizado os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que são regulamentados pela 

Portaria nº 336/2002 do Ministério da Saúde. Até dezembro de 2017 estes serviços se 

organizavam em três modalidades CAPS-I, CAPS II E CAPS III, apresentando duas 

especificações da Modalidade II, como CAPS i-II e CAPS Ad-II e da Modalidade III, 

2% 3%

8%

14%

2%4%
1% 0% 1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

CENTRO OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL

RM INTER

Gráfico 6 - Cidades atendidas por eCR, por Região e Região Metropolitana e 
Interior 
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CAPS Ad-III. (BRASIL, 2002). A partir da Portaria nº 3.588 do Ministério da Saúde ficou 

instituída a modalidade CAPS Ad-IV. (BRASIL, 2017c). As modalidades são 

caracterizadas tendo como referencial a população da cidade onde serão instalados, 

conforme, descrito nos seguintes artigos: 

 
Art. 23. As modalidades de serviços estabelecidas pelo art. 20 corresponderão 
às características abaixo discriminadas:  
§ 1º CAPS I - Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 
para atendimento em municípios com população entre 20.000 e 70.000 
habitantes, com as seguintes características: 
[...] 
§ 4º CAPS II - Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 
para atendimento em municípios com população entre 70.000 e 200.000 
habitantes, com as seguintes características:   
[...] 
§ 7º CAPS III - Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 
para atendimento em municípios com população acima de 200.000 habitantes, 
com as seguintes características: 
 [...] 
§ 12. CAPS i II - Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças 
e adolescentes, constituindo-se na referência para uma população de cerca de 
200.000 habitantes, ou outro parâmetro populacional a ser definido pelo gestor 
local, atendendo a critérios epidemiológicos, com as seguintes características: 
[...] 
§ 15. CAPS ad II - Serviço de atenção psicossocial para atendimento de 
pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 
psicoativas, com capacidade operacional para atendimento em municípios com 
população superior a 70.000, com as seguintes características: 
[...] 
Art. 30. [...] 
 § 1º O CAPS AD III regional será retaguarda para grupo populacional de 150 
(cento e cinquenta) mil a 300 (trezentos) mil habitantes. 
[...] 
Art. 50. [...] 
§ 4º O CAPS AD IV será criado em Municípios com população acima de 
500.000 habitantes, bem como nas capitais estaduais.  
(PRC GM/MS nº 3588, BRASIL, 2017c) 
 

Além da distinção pelo tamanho da população atendida, os CAPS diferenciam-se 

entre si pela especificidade dos públicos atendidos, que os classificam em Geral, Infantil 

ou Álcool e Outras Droga, pelo período de funcionamento em que os da Modalidade I e 

II funcionam em regime de doze horas nos dias comerciais e os da Modalidade III e IV 

funcionam por 24 horas todos os dias da semana, como ainda pela composição da equipe 

profissional, conforme consta na Tabela 9, a seguir. 
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Tabela 9 - Equipe técnica dos CAPS 

Modalidade  	 Psiquiatras4	 Enfermeiro	
Profissionais    

de nível 
superior	

Profissionais 
de nível 
médio	

Total de 
Profissionais	

CAPS I 1 1	 3	 4	 9	
CAPS II 1 1	 4	 6	 12	
CAPS III 2 1	 5	 8	 16	

CAPS Ad II 2 1 4 6 13 
CAPS Ad III 1 1 5 4 11 
CAPS Ad IV 3 2 6 4 15 

CAPS i II 1 1 4 5 11 
Fonte: Adaptado da PRC GM/MS nº 3588, BRASIL, 2017. 

 
Das modalidades deste serviço, não foi possível, somente, a identificação da 

oferta da Modalidade IV, visto que sua regulamentação ocorre, apenas, em dezembro de 

2017, não se efetivando a sensibilização dos sistemas do Datasus para o novo serviço, 

pois trata-se do último mês do período analisado nesta pesquisa. A oferta das demais 

modalidades deste serviço ao decorrer do período em análise pode ser verificada junto à 

Tabela 10. 
 

Tabela 10 - Número de CAPS no Brasil, por modalidade, por Região Metropolitana e 
Interior, de 2008 a 2017 

ANO 
CAPS I 

Total 
CAPS II 

Total 
CAPS III 

Total 
CAPS Inf. 

Total 
CAPS AD 

Total 
INTER RM INTER RM INTER RM INTER RM INTER RM 

2008 414 206 620 150 232 382 8 63 71 25 76 101 57 129 186 

2009 464 226 690 153 244 397 10 67 77 31 81 112 72 147 219 
2010 519 246 765 166 251 417 12 71 83 37 87 124 88 171 259 

2011 519 246 765 166 251 417 12 71 83 37 87 124 88 171 259 
2012 618 282 900 194 268 462 10 59 69 44 129 173 110 187 297 

2013 685 297 982 198 272 470 10 69 79 48 140 188 114 190 304 
2014 737 307 1044 200 274 474 12 73 85 53 146 199 120 192 312 

2015 809 335 1144 208 278 486 14 79 93 57 149 206 126 197 323 
2016 855 349 1204 216 283 499 16 84 100 64 152 216 137 196 333 

2017 894 360 1254 226 287 513 17 86 103 75 161 236 145 201 346 

Fonte: Tabnet 

                                                
 

4 A portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, especifica que o CAPS I deve ter um médico com formação 
em saúde mental, não sendo obrigatório o psiquiatra, e o CAPS Infantil o médico que compõe a equipe 
médico pode ser psiquiatra, neurologista ou pediatra com formação em saúde mental. E que um dos médicos 
indicados para o CAPS Ad III deve ser médico clínico. A equipe médica do CAPS Ad III deve cumprir 
60h, sendo no mínimo um profissional responsável. A organização da equipe do CAPS Ad IV é feita por 
turno, contando o turno noturno 7 profissionais. 
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O aumento no número de CAPS é expressivo, no período analisado, 

alcançando um avanço de 105% (cento e cinco por cento), quando considerado o número 

total de CAPS. A modalidade CAPS-Infantil foi a que apresentou maior incremento da 

oferta, atingindo um avanço de 181% (cento e oitenta e um por cento). A modalidade 

seguinte, com maior crescimento, foi a CAPS-I, com o aumento de 715 unidades em todo 

o território, contabilizando o avanço de 134% (cento e trinta e quatro por cento).  

O CAPS-II foi a modalidade com menor percentual de crescimento, com 

incremento de 34% (trinta e quatro por cento), no período. Já a modalidade CAPS-III foi 

a que apresentou menor avanço em números absolutos, sendo criadas apenas 32 (trinta e 

duas) unidades, ao decorrer dos dez anos analisados, atingindo o percentual de 43% 

(quarenta e três por cento) de incremento. O Gráfico 7 - Evolução de CAPS por 

Modalidade, 2007 a 2017, a seguir, auxiliará visualizarmos a variação de crescimento por 

modalidade ao decorrer do período em questão.  

 

O aumento na oferta da modalidade CAPS-I, como podemos verificar no 

gráfico acima, não é acompanhada pelas outras modalidades do serviço, tornando 

indispensável para o entendermos a dinâmica de disponibilização dos serviços 

substitutivos a identificação dos locais onde estão sendo criados esses serviços, pois a 

modalidade CAPS-I trata-se da que é indicada para cidades a partir de 20 mil habitantes 

e com funcionamento de doze horas em dias comerciais. Assim, ao consideramos 

inicialmente a distinção entre cidades da região metropolitana e do interior pode-se 

identificar o incremento da oferta de CAPS-I preponderantemente ocorrendo nas cidades 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Gráfico 7 - Evolução de CAPS por Modalidade, 2007 a 2017 
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do interior, mas também sendo a modalidade que mais cresceu em regiões metropolitanas, 

como podemos verificar no gráfico 8, a seguir. 

  
Ao analisarmos a evolução desse serviços considerando as regiões do país 

pode-se verificar que o aumento preponderante da modalidade CAPS-I ocorre em todas 

as regiões, no entanto diferenciando-se proporcionalmente de forma significativa entre 

elas, conforme podemos vizualizar no gráfico 9, a seguir. 
 

 

No ano de 2017 este serviço estava presente em 1.703 (um mil setecentos e 

três) municípios brasileiros. A prevalência histórica do crescimento da modalidade 

CAPS-I evidencia-se com a maior presença desse tipo de serviço em todas as regiões do 

país, no ano de 2017, e como ainda entre as cidades de regiões metropolitanas ou interior. 

Gráfico 8 - Evolução de CAPS, por Modalidade e Região Metropolitana e Interior 

Gráfico 9 - Evolução da oferta de CAPS, por Modalidade e Região 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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A modalidade CAPS-I foi a única a ultrapassar a marca de 30% de presença em cidades 

que compõem regiões metropolitanas, como se verifica nas informações do gráfico 10, 

considerando a disponibilidade do serviço nas cidades metropolitanas da região nordeste. 

É a região nordeste, também, a que apresenta maior cobertura de atendimento em cidades 

interioranas, ao ter mais de vinte cinco por cento dessas cidades atendidas pela 

modalidade CAPS-I, significando que a região que melhor é servida por esse serviço no 

interior tem quase três quartos das cidades não atendidas.  

 
A modalidade CAPS-III, que disponibiliza atendimento 24 horas sem 

delimitação específica de público atendido, tem a maior presença em cidades 

metropolitanas da região sudeste, com inserção em 7% destes municípios. 

A população coberta por este serviço pode ser inferida ao considerarmos o 

parâmetro que a Portaria nº 3.588/2017 do Ministério da Saúde estabelece para a criação 

dos CAPS nas Modalidades I, II e III. Assim, ao considerarmos apenas estas modalidades, 

visto que ainda a Modalidade Infantil e Álcool e Droga atende apenas uma população 

específica, podemos realizar uma multiplicação simples entre a capacidade de 

atendimento do serviço e o número de serviços que cada município dispõe, e 

posteriormente comparar ao número da população do mesmo município, identificando se 

os serviços de CAPS teoricamente atendem a população total. O percentual de cobertura 

pelo número de municípios que dispõe de pelo menos uma das Modalidades I, II ou III, 

pode ser visualizado na Tabela 11. 
 

Gráfico 10 - Oferta de CAPS, por Modalidade, Região e Região Metropolitana e Interior, 
em 2017 

Fonte: Elabodo pelo Autor. 
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Tabela 11 - Percentual de Cobertura de População Atendida por Município. 
% Cobertura Quant. Cidades % de Cidades 

Até 20% 28 2% 
21 a 40 11 1% 
41 a 60 42 2% 
61 a 80 41 2% 

80 a 100 71 4% 
>100% 1510 89% 

Fonte: Elaboração do Autor. 
 
Podemos verificar que a cobertura da população, nos municípios que dispõem 

de CAPS, apresenta um alto índice, visto que 89% (oitenta e nove por cento) destes 

municípios que dispõem de CAPS, teoricamente, apresentam capacidade de atendimento 

superior ao número populacional do município. 

Ainda, considerando os parâmetros da Portaria nº 3.588/2017 do Ministério 

da Saúde, pudemos verificar que 3.462 (três mil quatrocentos e sessenta e dois) 

municípios brasileiros, 62% (sessenta e dois por centos) do total de cidades, ao deterem 

menos de 20 mil habitantes, não atendem ao critério para disporem dos serviços dos 

CAPS. Já 392 (trezentos e noventa e dois) municípios com população entre 20 mil e 70 

mil habitantes, não dispunham de CAPS nas modalidades I, II e III, sendo que destes, 

apenas quatro dispunha do CAPS-i e um do CAPS-Ad. Entre os municípios com mais de 

70 mil e menos que 200 mil habitantes, vinte cinco deles não dispõe de CAPS nas 

modalidades I, II e III, e oito destes contam com a modalidade CAPS-i e um município 

com a CAPS-Ad. Oito municípios com mais de 200 mil habitantes não dispõe das 

modalidades I, II e III e destas, apenas uma cidade, também, não conta com as 

modalidades CAPS-i e CAPS-Ad. Assim, totaliza-se 425 (quatrocentos e vinte e cinco) 

municípios que detêm população adequada para receber pelo menos uma das 

Modalidades CAPS I, II ou III, e não contam com o serviço. Esse número corresponde a 

24% (vinte e quatro por cento) dos municípios que deveria ser atendido por pelo menos 

uma das modalidades, por contar com mais de 20 mil habitantes.  

 

4.2.3. Residência de Caráter Transitória. 
 
Esse âmbito da assistência à saúde mental abrange dois serviços, as 

Comunidades Terapêuticas e as Unidades de Acolhimento. Não foi identificada oferta de 

Comunidades Terapêuticas nas diversas consultas realizadas tanto no Tabnet, quanto no 

CNES, concluímos que não existe nenhum estabelecimento credenciado neste serviço 
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junto ao SUS. Porém, a oferta de leitos em Comunidades Terapêuticas trata-se de uma 

realidade hoje, no país, assim, devido este serviço não constar hoje na RAPS, ele será 

analisado em subtópico específico, tomando como referência o Relatório da Inspeção 

Nacional em Comunidades Terapêuticas – 2017, produzido pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFP, 2018). 

O serviço de Unidade de Acolhimento é regulado desde a data 25 de janeiro 

de 2012, através da Portaria do Ministério da Saúde nº 121, que estabelece em seu Art. 2º 

o objetivo desse serviço: 
§ 1º A Unidade de Acolhimento tem como objetivo, oferecer acolhimento 
voluntário e cuidados contínuos para pessoas com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e/ou 
familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo. (BRASIL, 
2012b)  
.  

Esse serviço, protetivo às pessoas em situação de vulnerabilidade e que fazem 

uso abusivo de droga, funciona em regime de 24 horas e apresenta duas modalidades: 

UA-Adulto, referência para municípios com população ou regiões com igual ou superior 

200.000 (duzentos mil) habitantes, atendendo maiores de dezoito anos, ofertando de 10 a 

15 vagas, com incentivo financeiro federal de 70 mil reais para implantação e 25 mil reais 

para custeio mensal; UA Infanto-Juvenil, referência para Municípios ou região com 

população igual ou superior a 100.000 (cem mil) habitantes, atendendo criança e 

adolescente de 10 a 18 anos, contando com até 10 vagas, recebendo o incentivo federal 

de 70 mil reais para implantação e 30 mil reais para custeio mensal.  (BRASIL, 2012b). 

A oferta destes serviços pode ser verificada na Tabela 12 
 

Tabela 12 - UA no Brasil, por modalidade, por Região, e por Região Metropolitana e 
Interior, de 2012 a 2017 

REGIÕES/ 
MODALIDADE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ad. Inf. Ad. Inf. Ad. Inf. Ad. Inf. Ad. Inf. Ad. Inf. 

C. OESTE - - 4 2 4 3 5 3 6 2 6 2 
INTER - - 2 - 2 1 2 1 3 1 3 1 
RM - - 2 2 2 2 3 2 3 1 3 1 

NORDESTE 12 1 25 5 28 8 35 8 39 9 40 11 
INTER 4 - 10 2 13 3 15 3 17 3 20 4 
RM 8 1 15 3 15 5 20 5 22 6 20 7 

NORTE 1 - 5 2 3 2 7 1 7 1 8 1 
INTER 1 - 3 2 1 1 5 - 5 - 6 - 
RM - - 2 - 2 1 2 1 2 1 2 1 

SUDESTE 12 1 19 3 23 6 28 8 33 9 36 9 
INTER 4 1 6 2 7 3 9 4 13 5 12 5 
RM 8 - 13 1 16 3 19 4 20 4 24 4 

SUL 3 1 22 2 25 4 28 4 29 4 30 5 
INTER 2 1 6 1 11 3 12 2 13 2 14 3 
RM 1 - 16 1 14 1 16 2 16 2 16 2 

TOTAL 28 3 75 14 83 23 103 24 114 25 120 28 
Fonte: Tabnet 
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Verifica-se que ocorre aumento da oferta desse serviço, ao decorrer do 

período estudado, atingindo no ano de 2017, mais de três vezes da oferta de 2012, porém 

com variação significativa entre as regiões do país. As regiões Centro Oeste e Norte 

criaram apenas 8 unidades no período em análise, enquanto as outras regiões fundaram a 

partir de 30 unidades. Esse fator fez com que ocorresse concentração dos serviços nas 

regiões Nordeste, Sudeste e Sul, que detêm respectivamente 34% (trinta e quatro por 

cento), 30% (trinta por cento) e 24% (vinte e quatro por cento) da oferta desse serviço no 

ano de 2017. Em quase todas as regiões há uma distribuição próxima a 50% dos serviços 

entre cidades metropolitanas e interior, com exceção da região Sudeste que concentra 

62% da oferta nas cidades metropolitanas. A distribuição desses serviços nos municípios 

brasileiros é significativamente restrita. As Unidades de Acolhimento na Modalidade 

Infanto-Juvenil estão presentes em 28 (vinte e oito) municípios brasileiros, porém no ano 

de 2017 existiam 309 (trezentos e nove) municípios com 100 mil habitantes ou mais, que 

seria o parâmetro estabelecido na Portaria nº 121, (BRASIL, 2012b). Considerarmos 

ainda apenas o parâmetro populacional dos municípios, a Modalidade Adulto deveria 

estar presente em no mínimo 149 (cento e quarenta e nove) municípios, os quais contam 

com mais de 200 mil habitantes, porém o serviço é ofertado em 90 (noventa) municípios. 

 

4.2.4. Atenção Hospitalar 

 

O âmbito da Atenção Hospitalar na RAPS é composto por três pontos, 

Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral, Hospital Psiquiátrico 

Especializado e Hospital dia, sendo que estes últimos dois serviços foram apresentados 

no subtópico “O Parque Manicomial Brasileiro”, pois se tratam de serviços ainda 

disponibilizados por hospitais psiquiátricos.  

A Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral está 

regulamentada, através da Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, do 

Ministério da Saúde, e trata-se de leitos disponibilizados em Hospitais Gerais para a 

atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde 

decorrentes do uso de álcool, crack e outras. 

No Art. 58º a portaria indica quais municípios devem dispor desse serviço, 

diferenciando cidades ou regiões com mais ou menos de 100 mil habitantes, porém não 

há diferenciação para oferta, como pode-se verificar na redação dos incisos I e II, do 

referido artigo: 
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I - em Municípios ou Regiões de Saúde com até 100 (cem) mil habitantes, a 
implantação do serviço referido no caput depende da existência de ações de 
saúde mental na Atenção Básica e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de 
referência; e  
II - em Municípios ou Regiões de Saúde com mais de 100 (cem) mil 
habitantes, a implantação do serviço referido no caput depende da existência 
de ações de saúde mental na Atenção Básica e de CAPS de referência que 
realize atenção a pessoas com transtornos mentais e usuários de álcool e outras 
drogas.  
(BRASIL, 2017) 
 

A forma de distribuição desses leitos nos Hospitais Gerais está especificada 

no Art. 59º, desta forma, 
 
I - 1 (um) leito de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas para cada 
23 mil habitantes, tendo como base o Capítulo II do Título IV da Portaria de 
Consolidação nº 1;  
II - O número de leitos de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas 
não deverá exceder o percentual de 15% (quinze por cento) do número total de 
leitos do Hospital Geral, até o máximo de 25 leitos. 
(PRC GM/MS 3/2017, Art. 59º) 
 

A oferta de desses serviços, pode ser verificada na Tabela 13. 

 
Tabela 13 - Leitos de Referência Saúde Mental em Hospitais Gerais no Brasil, por Região,  
e Região Metropolitana e Interior, de 2012 a 2017 

REGIÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
CENTRO OESTE 5 123 127 81 91 77 

INTER 0 40 40 41 45 28 
RM 5 83 87 40 46 49 

NORDESTE 26 112 292 374 383 388 
INTER 0 13 133 177 168 185 
RM 26 99 159 197 215 203 

NORTE 4 22 40 60 64 79 
INTER 2 20 38 47 51 55 
RM 2 2 2 13 13 24 

SUDESTE 101 254 378 499 637 807 
INTER 63 141 242 331 442 553 
RM 38 113 136 168 195 254 

SUL 113 519 651 639 630 639 
INTER 63 326 357 321 303 304 
RM 50 193 294 318 327 335 

TOTAL 249 1030 1488 1653 1805 1990 
Fonte: Tabnet 
 

O avanço na oferta desse serviço é evidente, partindo em 2012 de 249 leitos 

para em 2017 estarem disponibilizados 1990 leitos. Porém, ao analisarmos o avanço dos 
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serviços em valores absolutos por regiões do país, ocorre, novamente, variação 

significativa, tendo o incremento da região Sudeste sozinho correspondido a 41% 

(quarenta e um por cento) de todo o avanço do serviço e o aumento das regiões Norte e 

Centro Oeste, cada uma representa 4% (quatro por cento) do avanço do serviço 

nacionalmente. Tal fator se espelha na forma de distribuição do serviço no ano de 2017, 

quando o Centro Oeste contou com 4%  (quatro por cento) da oferta nacional, o Nordeste 

com 19% (dezenove por cento), o Norte com 4% (quatro por cento), Sudeste com 41% 

(quarenta e um por cento) e o Sul com 31% (trinta e um por cento). A forma de 

distribuição dos serviços entre regiões metropolitanas e interior não segue um padrão, 

sendo a oferta da região Sudeste preponderantemente concentrada em cidades 

interioranas, no percentual de 69% (sessenta e nove por cento), enquanto 64% (sessenta 

e quatro por cento) dos serviços da região Centro Oeste estão concentrados em cidades 

metropolitanas.  

Os 1.990 (um mil novecentos e noventa) de Referência Saúde Mental em 

Hospitais Gerais que o Brasil contava no ano de 2017, estavam presentes em 333 

(trezentos e trinta e três) municípios. 

 

4.2.5. Estratégia de Desinstitucionalização. 

 

As Residências Terapêuticas constituem este âmbito da RAPS. Esses serviços 

foram regulamentados anteriormente à Lei nº 10.216/2001, através da Portaria nº 106 de 

11 de fevereiro de 2000, do Ministério da Saúde, que estabelece o seu funcionamento nas 

Modalidades I e II. Atualmente, esse serviço é regido pela PRC GM/MS nº 3/2017, a qual 

no Art. 80º, define as modalidades da seguinte forma: 
 
Art. 80. Os SRT serão constituídos nas modalidades Tipo I e Tipo II, definidos 
pelas necessidades específicas de cuidado do morador, conforme descrito no 
Anexo 4 do Anexo V .  
§ 1º São definidos como SRT Tipo I as moradias destinadas a pessoas com 
transtorno mental em processo de desinstitucionalização, devendo acolher até 
no máximo 10 (dez) moradores.   
§ 2º São definidos como SRT Tipo II as modalidades de moradia destinadas às 
pessoas com transtorno mental e acentuado nível de dependência, 
especialmente em função do seu comprometimento físico, que necessitam de 
cuidados permanentes específicos, devendo acolher no máximo 10 (dez) 
moradores.  
(BRASIL, 2017) 

 

 A modalidade I deve estar vinculada a um serviço da RAPS, e pode contar 

com um profissional cuidador. Já a modalidade II deve para cada grupo de 10 (dez) 
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moradores contar com 5 (cinco) profissionais cuidadores em regime de escala e 1 (um) 

profissional técnico de enfermagem diário. (BRASIL, 2017). A evolução deste serviço ao 

decorrer dos anos pesquisados, considerando as diferentes regiões do país e 

diferenciando, ainda, as cidades que compõem região metropolitana e interioranas é 

apresentada na Tabela 14. 
 

Tabela 14 - SRT no Brasil, por Região,  e Região Metropolitana e Interior, de 2012 a 2017 
REGIÃO 
/MODALIDADE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
I II I II I II I II I II I II 

C OESTE 1 1 1 4 2 6 2 7 2 9 3 11 
INTER 1 0 1 3 1 4 1 4 1 6 2 8 
RM 0 1 0 1 1 2 1 3 1 3 1 3 

NORD. 5 0 20 5 26 8 39 23 42 27 44 29 
INTER 2 0 3 1 7 2 8 7 10 9 10 9 
RM 3 0 17 4 19 6 31 16 32 18 34 20 

NORTE 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 
INTER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
RM 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 

SUDESTE 31 13 50 30 58 38 90 75 95 107 92 137 
INTER 7 1 12 4 13 8 26 25 28 39 30 54 
RM 24 12 38 26 45 30 64 50 67 68 62 83 

SUL 1 0 5 2 6 2 8 5 11 7 11 11 
INTER 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
RM 1 0 4 2 5 2 7 5 10 7 10 10 

TOTAL 39 14 76 41 92 54 139 111 152 151 152 190 

Fonte: Tabnet. 
 

O avanço no número de unidades criadas de SRT é significativo, tendo a 

Modalidade II no ano de 2017 atingido mais de dez vezes o número de unidades do início 

do período. O avanço deste serviço se diferenciou entre as regiões do país, ocorrendo o 

aumento preponderantemente no Sudeste do país, aspecto verificado no gráfico 11. 

Gráfico 11 - Evolução da Oferta de SRT, por Modalidade e Região 

Fonte: Elaboração do Autor. 
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Considerando o ano de 2017, a modalidade I está presente em 101 (cento e 

uma) cidades do país, sendo que desta, 14 (quatorze) cidades contam com mais de uma 

unidade da modalidade I, são elas: Campina, Grande, Carmo, Contagem, Duque de 

Caxias, Feira de Santana, Fortaleza, São José dos Campos, Teresina, Curitiba, Belo 

Horizonte, Campinas, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Já a modalidade II está presente em 137 (cento e trinta e sete) municípios, 

sendo que 20 (vinte) municípios apresentam mais de uma unidade nessa modalidade, são 

eles: São Luís, Aracaju, Nossa Senhora da Glória, Contagem, Juiz de Fora, Santa Luzia, 

Carmo, São Gonçalo, Volta Redonda, Sorocaba, Joinville e Porto Alegre com duas 

unidades; São Bernardo do Campo e Goiânia, com três unidades; Recife e Campinas, com 

quatro unidades; Salvador, com cinco unidades; Belo Horizonte, com seis; São Paulo, 

com nove; e Rio de Janeiro, com quinze unidades.  Enfim, no ano de 2017, os Serviços 

de Residência Terapêutica, seja na modalidade I ou II, ou ainda conjuntamente, estavam 

presentes em 146 (cento e quarenta e seis) municípios do país. 

Encerraremos esse subtópico apresentando a oferta de todos os serviços 

substitutivos, conforme região do país e diferenciando entre regiões metropolitanas e 

interior, no período de 2008 a 2017, conforme dados compilados na Tabela 15 - Total de 

Serviços Substitutivos no Brasil SRT no Brasil, por Região,  e Região Metropolitana e 

Interior, de 2008 a 2017: 
 

Tabela 15 - Total de Serviços Substitutivos no Brasil SRT no Brasil, por Região,  e Região 
Metropolitana e Interior, de 2008 a 2017 

REGIÂO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

C. OESTE 109 165 203 216 266 501 588 602 625 664 

INTER 77 119 141 151 179 315 383 436 449 477 

RM 32 46 62 65 87 186 205 166 176 187 

NORDESTE 727 1067 1290 1406 1714 2399 2936 3209 3295 3536 

INTER 391 589 741 813 1007 1440 1805 1983 2027 2223 

RM 336 478 549 593 707 959 1131 1226 1268 1313 

NORTE 93 146 195 222 277 381 477 530 549 627 

INTER 47 86 113 134 176 255 319 354 365 414 

RM 46 60 82 88 101 126 158 176 184 213 

SUDESTE 710 924 1099 1172 1560 2047 2576 3001 3304 3768 

INTER 324 430 508 538 735 1018 1423 1699 1891 2193 

RM 386 494 591 634 825 1029 1153 1302 1413 1575 

SUL 343 434 493 506 722 1330 1697 1830 1853 1976 

INTER 108 147 163 167 253 579 700 711 716 771 

RM 235 287 330 339 469 751 997 1119 1137 1205 
TOTAL 1982 2736 3280 3522 4539 6658 8274 9172 9626 10571 
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Fonte: Tabnet 

 

Uma vez que a avaliação da oferta de serviços substitutivos pode ser enviesada pelo 

número de munícipios de cada estado e região do país, procurou-se padronizar os dados, 

utilizando a razão entre o total de serviços ofertados em cada ano e o número de 

munícipios em cada região, estado e divisões regionais (interior e região metropolitana), 

respectivamente.  

Comparando, ano a ano, interior e região metropolitana, observou-se que a média 

dos serviços ofertados em cada ano foi significativamente (p < 0,05) maior nas capitais e 

regiões metropolitanas do País. A tabela 16 apresenta um resumo desses resultados.  
 

Tabela 16 - Comparação de médias entre os serviços ofertados no interior e nas regiões 
metropolitanas no período entre 2008 e 2017. 

Ano Interior Região Metropolitana Diferença 
de médias 

I.C. (95%) t p m dp m dp Max. Min. 
2008 0,20 0,06 0,75 0,32 -0,55 -0,95 -0,16 -3,76 0,017 
2009 1,00 0,42 0,30 0,08 -0,70 -1,22 -0,19 -3,69 0,019 
2010 0,36 0,10 1,24 0,48 -0,88 -1,39 -0,37 -3,97 0,004 
2011 0,39 0,12 1,32 0,53 -0,93 -1,49 -0,37 -3,84 0,005 
2012 0,51 0,13 1,67 0,68 -1,16 -1,87 -0,44 -3,74 0,006 
2013 0,83 0,14 2,47 0,96 -1,64 -2,83 -0,46 -3,78 0,018 
2014 1,04 0,17 2,89 0,94 -1,84 -2,99 -0,69 -4,33 0,011 
2015 1,16 0,19 2,98 0,86 -1,82 -2,72 -0,91 -4,64 0,002 
2016 1,20 0,21 3,14 0,98 -1,93 -2,96 -0,90 -4,31 0,003 
2017 1,33 0,25 3,41 1,10 -2,08 -3,25 -0,91 -4,11 0,003 
Fonte: Elaboração do Autor. 
 

A partir desses dados pôde-se chegar a um índice de oferta de serviços substitutivo, 

sendo que no ano de 2017, as cidades metropolitanas que contavam com serviços 

substitutivos apresentavam em média 3,4 serviços e as cidades interioranas com 1,33 

serviços. A evolução desse índica pode ser visualizada no gráfico 12. 

  
Gráfico 12 - Índice de Oferta de Serviços Substitutivos, por Região 
Metropolitana e Interior 

Fonte: Elaboração do Autor. 
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5. É NECESSÁRIO IRMOS ALÉM DOS DADOS: UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 

Os dados teórico-conceituais oriundos do primeiro capítulo, no qual 

realizamos a revisão sistemática, os aspectos legais destacados no capítulo de análise 

legislativa e os quantitativos referentes à oferta dos serviços de assistência à saúde mental 

apresentados até aqui podem, ao primeiro momento, serem vistos como partes 

independentes, pontos específicos do fenômeno reforma psiquiátrica. Entretanto, com o 

debate a seguir, queremos evidenciar que se trata de aspectos que se efetivam de forma 

imbricada.  

Diferente disso, dever-se-ia então considerarmos isolado cada aspecto e ao 

atermo-nos aos dados quantitativos da oferta de serviços de assistência à saúde mental, 

poderíamos considerar que seria suficiente para a efetivação da reforma psiquiátrica em 

seus preceitos o aumento da disponibilidade de serviços substitutivos, visto que os dados 

apontam para uma baixa oferta deles. Tal perspectiva tratar-se-ia de um tipo de análise 

descritiva, que ao se efetivar, conforme apontado por Marcuse, “bloqueia a apreensão dos 

fatos e se torna um elemento ideológico que sustenta os fatos” (MARCUSE, 2015, p. 

134). 

 Buscamos neste capítulo, partindo das informações encontradas na pesquisa, 

realizar abstrações possíveis que possam nos fornecer apontamentos para as 

circunstâncias que caracterizam a atual assistência à saúde mental. Fazemos tal tarefa de 

forma alinhada a uma visão crítica, na qual produz-se pensamentos genuínos no auxílio 

ao entendimento da nossa realidade, conforme propõe Marcuse (2015):  
 
A filosofia compartilha essa abstração com todo pensamento genuíno, pois 
ninguém pensa realmente se não abstrai daquilo que é dado, se não relaciona 
os fatos às circunstâncias que os originaram, se não desfaz – em sua mente – 
os fatos. (p. 144). 
 

Acreditamos que o cenário não consensual do uso do termo 

desinstitucionalização identificado no primeiro capítulo se relaciona de forma profunda à 

produção legislativa da assistência à saúde mental, que atualmente se materializa na com 

constituição da rede de serviços psicossociais, aqui tomada a partir dos dados 

quantitativos. Assim, nesta pesquisa os aspectos teórico-conceituais, legislativos e 

quantitativos tratam-se de um todo relacional.  
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O termo desinstitucionalização, retomando o apontamento feito no início da 

pesquisa, não consta nas últimas versões dos dicionários da língua portuguesa brasileira, 

tratando-se, portanto, de um neologismo. Identificarmos desinstitucionalização como um 

neologismo assinala para a incapacidade social de denominar consensualmente um 

fenômeno na realidade, o qual experenciamos, mas não conseguimos falar sobre ele em 

sua totalidade.  

Aqui nos valemos da ponderação realizada pelo filósofo Agamben (2016), 

para resguardar-nos do argumento de que o simples fato de existir um termo já definiria 

uma experiência da realidade, pois para a linguagem é possível perfeitamente nomear 

aquilo de que não se pode falar. O filósofo justifica este argumento ao apresentar a 

distinção entre nome (onoma) e discurso (logos) que, segundo o próprio Agamben (2016), 

é erroneamente atribuída a Platão. Agamben (2016) aponta que é Antístenes que afirma 

que sobre o simples não é passível discurso, mas apenas nomes. A experiência, o simples 

vivido, não é passível do discurso da argumentação. Não se trata de não deter um nome, 

mas de não se conseguir denominar uma experiência, delimitá-la de forma definitória. O 

simples, o que não é passível de dizer, pode até ter um nome atribuído, mas não é passível 

de delimitação, o que é afirmado por Agamben da seguinte forma: 
  
Segundo essa concepção, é indizível não aquilo que de modo nenhum está 
atestado na linguagem, mas sim aquilo que, na linguagem, apenas pode ser 
nomeado; o dizível, pelo contrário, é aquilo de que se pode falar num discurso 
definitório, ainda que eventualmente, não tenha nome próprio. (2016, p. 102). 
 

O estudo dos usos do termo desinstitucionalização que realizamos nesta 

pesquisa, ao identificar um cenário não consensual e tampouco definitório do termo, nos 

leva a considerarmos como um campo de disputa na forma de denominar essa realidade. 

Esta disputa pela denominação da realidade ocorre internamente entre as diversas formas 

de uso do termo e detêm continuidade externa, quando desinstitucionalização disputa com 

outros termos a denominação desse aspecto ainda indizível da realidade, disputa externa 

essa materializada na condição de neologismo do termo desinstitucionalização. 

O entendimento da dinâmica desta disputa interna pode ser auxiliado pelas 

contribuições de Laclau (1996), ao discutir significantes vazios. Um dos primeiros 

apontamentos do autor é afirmar que um significante vazio é um significante sem 

significado. De imediato poder-se-ia argumentar que desinstitucionalização detêm 

significado, e não só um, mas vários, o que tornaria o termo não um significante vazio, 

mas um significante equívoco.  
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Conforme Laclau (1996) significante equívoco tem um significante conforme 

o contexto que está inserido. Porém, o autor indica que o significante vazio implica que 

o significante esteja habitado por uma impossibilidade estrutural e, novamente, 

ressaltamos aqui que esta pesquisa evidenciou a impossibilidade do termo 

desinstitucionalização denominar um aspecto específico da realidade de forma 

definitória. Se em Agamben encontramos a argumentativa pelo resultado possível 

alcançado no uso da linguagem, Laclau (1996) irá discutir a estrutura da própria 

linguagem para demonstrar como se dá a constituição de um significante vazio. 

A impossibilidade estrutural que Laclau (1996) atribui ao significante vazio 

é apresentado pelo autor como decorrente da forma de organização da própria linguagem. 

O autor afirma que os limites da significação somente podem apontar para si mesmo, pois 

caso conseguissem apontar diretamente ao limite, estes deixariam de ser limites 

absolutos. Este raciocínio nos é caro, pois indica que a significação é possível tomando 

como referência o conhecido. É passível de significação, aquilo que pode ser referenciado 

a partir do que já se conhece.  

Assim, a disputa que ocorre ao existir diferentes usos concorrentes do termo 

desinstitucionalização, principalmente quando tomamos os dois blocos de categoria que 

se relacionaram diretamente  com o conceito operacional desta pesquisa, nos parece 

análogo a esse raciocínio, no qual os usos de desinstitucionalização buscam defini-lo 

dentro do conhecido, fazendo referencia a aspectos já denominados da realidade, seja os 

usos do termo remetendo-se à criação de serviços substitutivos, seja ao reivindicar 

alteração do estatuto jurídico. O conceito operacional e os blocos conceituais que se 

relacionam com ele não conseguem extrapolar suas delimitações, pois o máximo que 

conseguem é chegar aos seus próprios limites, que são referencias a realidades já 

denominadas.  

A desinstitucionalização denominada a partir do âmbito macro do conceito 

operacional efetivar-se-ia na alteração do estatuto jurídico do sujeito, entretanto a lei que 

é promulgada com esse intuito relaciona em seu artigo segundo parágrafo único, os 

seguintes direitos: 
 
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; 
III ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
IV ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
V ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 
necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 
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VI ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 
VII receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 
tratamento; 
VIII ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 
possíveis; 
IX ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 
(BRASIL, 2001) 

 

Os nove direitos descritos remetem o sujeito à condição de paciente, na 

perspectiva de receber tratamento, ser protegido, ser esclarecido sobre a sua condição 

médica. O sujeito tratável é  pressuposto da lei, sendo o seu direito, portanto, a assistência 

médica. O evidente aqui é necessário, pois se a discussão que se põe sobre 

desinstitucionalização trata de algo que vai além do que está posto, a tomado do sujeito 

como tratável pela legislação vigente, em última análise não se distingue da referência de 

psicopata dada ao sujeito pelo Decreto-Lei nº 24.559/1934.  

O internamento compulsório e involuntário previstos já no Decreto-Lei nº 

24.559/1934 e perpetuados pela Lei nº 10.2016/2001 tratam-se de mais pontos que a 

legislação vigente reproduz o que estava posto há quase um século, evidenciando que 

tomar desinstitucionalização como alteração jurídica, como é feito por diversos usos 

analisados nesta pesquisa, não consegue ir além da organização social vigente. Isso 

porque estas formas de uso de desinstitucionalização acabam por se direcionarem a 

significados já estabelecidos que toma o sujeito como tratável, não indo além.  

A perspectiva de desinstitucionalização tomada nesta base de reprodução do 

que está posto, trata-se de reproduzir, portanto, a lógica manicomial, a qual a legislação 

materializa ao instituir serviços de caráter substitutivo que apresentam características 

asilares. Aqui podemos usar o exemplo das Unidades de Acolhimento, regulamentada 

pela portaria nº 121 do Ministério da Saúde de 2012 prevendo o internamento do usuário5, 

nesse serviço por até seis meses. (BRASIL, 2012b).  

A perpetuação do manicômio pode também ser verificada na constituição de 

serviços que viriam ser substitutivos ao hospital psiquiátrico, mas que as próprias 

instituições asilares prestam os serviços, como ocorre no caso do serviço de Leitos 

Hospital-Dia Psiquiátrico, que no ano de 2017 totalizou 1.448 (um mil quatrocentos e 

quarenta e oito) leitos destes serviços disponibilizados por hospitais psiquiátricos em todo 

o país, conforme dados do Datasus.  

                                                
 

5 Nomenclatura utilizada na portaria. 
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E aqui temos um exemplo da imbricação dos dados analisados nesta pesquisa, 

visto que a partir da discussão conceitual sobre a condição não consensual dos usos do 

termo desinstitucionalização apontarem para a caracterização deste termo como um 

significante vazio, porém que ao ser tomado dentro da concepção de alteração do estatuto 

jurídico acaba por perpetuar formas já posta de significação do sujeito como o tratável, 

discurso esse que se materializa na constituição de serviços que deveriam ser 

substitutivos, mas que perpetuam práticas asilares, passíveis de verificação com os dados 

quantitativos da oferta desses serviços. Novamente, se tivéssemos tomado apenas o dado 

quantitativo que indicava a necessidade de incremento na disponibilidade de serviços 

substitutivos, não nos depararíamos com fatores como esses e a reivindicação por 

aumento do serviço se trataria nada mais do que o pedido de perpetuação de uma lógica 

manicomial. 

Enfim, as considerações que levantamos aqui, de forma a identificar a 

incapacidade de superação do posto pela desinstitucionalização como vem sendo 

efetivada, análoga ao significante que só consegue referir-se ao que já está inserido no 

sistema linguístico (LACLAU, 1996), pode parecer trivial, porém isto de fato ocorre em 

uma simplicidade aberrante quando o hospital psiquiátrico que deveria ser substituído por 

novos serviços passa ele mesmo a prestar esses serviços.  

Tal situação nos remete a análise que Karl Marx faz sobre o processo histórico 

da legislação trabalhista inglesa, no livro O Capital (2013), que mesmo que ele tenha 

tomado como objeto de estudo material distinto ao nosso, parece-nos ter de fundo o 

mesmo funcionamento. Marx (2013) apresenta exemplos que mesmo existindo legislação 

trabalhista vigente, as quais garantiam direitos aos trabalhadores, como o estabelecimento 

de jornada de trabalho, a lógica do capital, que coloca a vida em segundo patamar, acaba 

por não permitir a sua efetivação, chegando aos extremos de a simplicidade do que seria 

o dia e a noite ser questionada: 
 
Mesmo os conceitos de dia e noite, de uma simplicidade rústica nos antigos 
estatutos, tornaram-se tão complicados que ainda em 1860 um juiz inglês 
precisava de uma sagacidade talmúdica para explicar “judicialmente” o que era 
dia e o que era noite. O capital celebrou suas orgias. (MARX, 2013, p. 350) 
 

Em nossa área temática parece-nos chegado o momento em que para definir 

o que seria hospital psiquiátrico no âmbito legislativo será necessário um vasto processo. 

E não sejamos ingênuos, visto que a questão que se coloca não se trata do 

desconhecimento, seja dos legisladores da Inglaterra do século XIX, do que viria a ser dia 

ou noite, seja dos legisladores aqui do Brasil em pleno século XXI, em como definir 



117 
 
 

estritamente a impossibilidade do hospital psiquiátrico ofertar um serviço que viria a 

substituir ele mesmo. Assim, como colocado na argumentação sobre significante vazio 

de Laclau (1996), em que o sistema linguístico é incapaz de referenciar aquilo que está 

para além dele, sempre remetendo-se ao que está posto, e que de forma análoga ocorre 

com as legislações aqui discutidas, nos leva a tomar mão novamente, do posicionamento 

de  Marcuse, que ao discutir a impossibilidade de um pensamento negativo na atualidade 

afirma, “Há uma mimesis lógica que formula as leis do pensamento num acordo de 

proteção com as leis da sociedade, mas ela é apenas um modo de pensamento entre 

outros.” (2015, p. 148). O argumento marcuseano é relacionado as nossas ponderações,  

ao nos levar a considerar que, a produção de absurdos legislativos é resultante da forma 

de pensamento unidimensional, como efetivação de um pensamento que não confronte o 

que está posto, mesmo que para isso chegue-se a  necessidade de nomear pelo seu oposto 

coisas até então consensuais, em nosso caso seria o que é o hospital psiquiátrico.  

Ressaltamos que essa condição contraditória linguística do hospital 

psiquiátrico na legislação, vincula-se diretamente a forma de caracterização do uso da 

linguagem no pensamento unidimensional marcuseano. O uso da linguagem de forma 

contraditória permite a utilização das palavras a referir-se ao seu oposto, como os 

exemplos dados pelo autor de democracia não ser democracia, ou mesmo a criação de 

palavras contraditórias como a “bomba limpa” e “a radiação inofensiva” (MARCUSE, 

2015).  O auto generaliza o uso dessa linguagem para a explicar o funcionamento da 

sociedade da seguinte forma:  
 
Antes considerada a principal ofensa contra a lógica, a contradição agora 
aparece como um princípio da lógica de manipulação – caricatura realista da 
dialética. É a lógica de uma sociedade que pode ter recursos para dispensar a 
lógica e jogar com a destruição, uma sociedade com domínio tecnológico sobre 
a mente e a matéria. (MARCUSE, 2015, p.109) 
 

Assim, a sociedade se utiliza de uma linguagem para não confrontar o que 

está posto e para isso abre mão da lógica. Considerarmos desinstitucionalização como 

alteração legislativa que tome o sujeito como tratável, ou o termo como criação de 

serviços substitutivos que perpetuam a lógica manicomial trata-se, portanto, da utilização 

de uma linguagem contraditória, que não consegue ir para além do que está posto.  

Novamente, os dados quantitativos auxiliam na evidenciação dessa 

contradição, pois o uso do termo rede de atenção psicossocial, que pressupõem um 

conjunto de serviços, está em evidente contradição aos números da oferta de serviços, 

visto que como pudemos verificar a média do número de serviços nas cidades interioranas 

é de menos de dois serviços por cidade, e nas cidades de regiões metropolitanas não 
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alcança o número de quatro serviços. Assim, a desinstitucionalização que seria resultante 

do processo social reforma psiquiátrico que se colocava como questionador, quando 

tomada em âmbito da assistência, acaba por reproduzir o posto, constituindo-se um 

cenário tenebroso, que ao tentar se formular o novo se reproduz o velho. Nessa direção a 

advertência feita por Marcuse é fundamental: “O espectro que assombrou a consciência 

artística desde Mallarmé – a impossibilidade de falar uma linguagem não reificada, de 

comunicar o negativo – deixou de ser um espectro. Ele se materializou.” (2015, p. 94). 

Porém, poder-se-ia argumentar que ao remeter-se a rede de atenção 

psicossocial não se trata do que se tem, mas do que está em construção; daquilo que se 

quer, do que está além do que está posto. Então, diante disso retornamos a discussão do 

que está além do posto, mas ressaltemos antes que, conforme argumentamos até aqui, as 

formas de usos de desinstitucionalização podem reivindicar formas já estabelecidas. 

Todavia, tomemos como referência agora o bloco conceitual que extrapolou o conceito 

operacional deste trabalho, constituído por categorias que tomavam a 

desinstitucionalização como algo a ser efetivada para além do legislativo e dos serviços 

assistenciais.  

Se até o momento pudemos verificar que os usos do termo 

desinstitucionalização ao se relacionarem ao conceito operador e ele próprio ocorriam de 

forma que os seus significantes referiam-se a um campo significativo já estabelecido, com 

ênfase na assistência e tomando o sujeito como tratável, o bloco conceitual que o 

extrapola vai remeter-se ao campo de significação do que é denominado loucura, 

buscando extrapolar ai o que está posto. Temos deste bloco, exemplos amplos, que 

remetem a um significante mais além, como a utopia que não é passível totalmente de um 

discurso definitório, utilizado no uso de Roble et al., que firmam o “trabalho de 

desinstitucionalização pretende-se revolucionário, no sentido de uma utopia concreta, 

como aquela pela qual lutou Basaglia (1982)”. (2012, p. 573). O significante de 

desinstitucionalização da forma realizada por Cedraz e Dimenstein passa a disputar 

diretamente o significante posto de loucura, ao afirmam, “[...] desinstitucionalização tem 

por escopo romper com a violência da objetivação do homem em síndromes e doenças 

construídas pela psiquiatria, e voltar-se para o sujeito em sua experiência da loucura.” 

(2005, p. 304). Assim também ocorre no seguinte uso: “A desinstitucionalização pode 

romper com o anonimato em que esta loucura foi condenada a viver” (Abou-Yd, 2010, 

apud Moreitra, 2012, p. 608).  
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Essa disputa por significação da loucura aponta para o algo a mais, como 

voltar-se para experiência do sujeito, ou ainda romper o anonimato da loucura. Ao 

identificarmos essa disputa dos usos desinstitucionalização para nomear essa experiência, 

entendemos que ela apenas trata-se da atualização de uma disputa histórica.  É sobre essa 

disputa que Foucault (2012) nos remete ao apresentar que a experiência que viríamos a 

denominar de loucura, até metade do século XVII, compunha o cenário social. É o que 

vimos no caso específico do Brasil, com a instituição manicomial sendo criada trezentos 

anos depois do “descobrimento” do país, período no qual comportamentos que na Europa 

eram denominados transtorno como a traição no casamento, ocorria de forma corriqueira 

no país. Assim, essa experiência humana, que até determina momento não era passível de 

nomeação, acaba por ser submetida ao discurso psiquiátrico.  

A disputa por d(en)ominar essa experiência acaba por surgir também em 

tempo recente quando consideramos a análise realizada por Didi-Huberman (2007), que 

propõe que a histeria acaba por ser uma criação de Charco. E em dias mais recentes 

pesquisas indicam um alto índice de TDH nos EUA e quase a inexistência desse 

diagnóstico na França (WEDGE, 2012), apontando para formas distintas de denominação 

da experiência no campo da saúde mental. Assim, parece-nos coerente já que se parte de 

um construção de campo da psiquiatria, fundamentada em uma disputa de d(en)ominação 

de uma experiência, a tentativa da superação de um tratamento hospitalocêntrico não 

poderia escapar do carma deste campo, e assim a busca por identificar superações dessa 

perspectiva acaba por retomar a disputa de denominação dessa experiência.  

Regressemos a história que Agamben conta do filósofo romano refugiado na 

Pérsia, que buscou escrever um compêndio sobre a Coisa Primeira e se viu em um 

trabalho infrutífero. Nos deparamos nessa pesquisa com o termo desinstitucionalização 

buscando novamente nomear algo da experiência inominável. O filósofo deu-se conta que 

o máximo que a linguagem como pensamento pode alcançar é a potência, materializada 

por ele na imagem da tabuinha sobre a qual não está escrito nada. Ele diz:  
 
O limite último que o pensamento pode atingir não é um ser, não é o lugar ou 
uma coisa, mesmo despojados de qualquer qualidade, mas a própria potência 
em absoluta, a pura potência da própria representação: a tabuinha para 
escrever!” (AGAMBEN, 2016, p. 23).  
 

Assim essa experiência do âmbito do inominável é coerente ao tomarmos 

desinstitucionalização como um significante vazio na perspectiva de Laclau (1996) que 

afirma,  
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É dizer, que não estamos falando de uma impossibilidade sem lugar próprio, 
como o caso de uma contradição lógica, senão de uma impossibilidade positiva 
real, a qual o X do significante vazio aponta. Porém, se este objeto impossível 
carece de meios de sua representação adequada ou direta, isto somente pode 
implicar que o significante que é esvaziado aos efeitos de assumir a função 
representativa será sempre constitutivamente inadequado. (1996, p.76)  
 

Desinstitucionalização ou ainda outro termo que venha buscar denominar e, 

portanto, delimitar toda a experiência humana será sempre inadequado. O máximo que 

poderemos alcançar com a busca de definirmos essa experiência, é percebê-la como 

potência, como algo a vir, como experiência possível do ser humano e forma de expressão 

de vida. E se assim fizermos, chegaremos a mesma conclusão do filósofo romano, que 

“julgava compreender o sentido da máxima segundo a qual conhecendo a 

incognoscibilidade do outro, conhecemos não alguma coisa dele, mas alguma coisa de 

nós” (AGAMBEN, 2016, p. 23).  

Em nosso caso, entender o indizível como potência, ou seja, a experiência até 

então chamada loucura como uma das possibilidades de expressão de vida, nos levará a 

compreender que conhecer o incognoscível atribuído ao outro, louco, é conhecermos a si, 

é conhecermo-nos como humano, com mais uma possibilidade de expressão de vida.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS? PONDERAÇÕES E APONTAMENTOS SOBRE 

A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL NO BRASIL 

 

 
A cesura que põe fim à redação da obra não lhe confere um estatuto de 
privilégio de completude: significa somente que se diz estar terminada a obra 
quando, mediante a interrupção ou o abandono, se constitui como que um 
fragmento de um processo criativo potencialmente infinito, em relação ao qual 
essa obra, chamada de acabada, distingue-se da inacabada apenas 
acidentalmente. 

 (Agamben, 2018, p. 117). 

 

Realizamos essa pesquisa no intuito de identificarmos se a reforma 

psiquiátrica brasileira alcançou os seus objetivos. A revisão sistemática realizada sobre 

os usos do termo desinstitucionalização permitiu verificar a pertinência do uso do 

conceito operacional desinstitucionalização, como proposto por Rotelli, Leonardis e 

Mauri (1990), à produção teórica brasileira, no período de 2001 a 2017. Assim, tornou-

se coerente a esta pesquisa tomar como objetivo da reforma a desinstitucionalização, 

entendida em âmbito macro alteração do estatuto jurídico do sujeito atendido e em âmbito 

micro a criação de serviços totalmente substitutivos ao hospital psiquiátrico. Identificou-

se, ainda, que algumas formas de uso extrapolam os limites do proposto por Rotelli, 

Leonardis e Mauri (1990), o que contribui ainda mais ao cenário não consensual no uso 

do termo, evidenciando-se uma disputa política na denominação de uma realidade. 

Ao considerarmos o âmbito macro de alteração do estatuto jurídico do sujeito, 

a análise legislativa realizada, do Decreto-Lei nº 24.599/1934, do Projeto de Lei nº   

3.657/1989 e da Lei nº 10.216/2001, demonstrou que a Lei nº 10.216/2001 avança ao 

eliminar a perda da capacidade civil imediatamente no momento da internação, como 

proposto no decreto de lei, que regia até então a assistência à saúde mental. A lei avança 

ao não impor a perda da capacidade civil do sujeito, porém ela perpetua quase que com a 

mesma redação as modalidades de internamento previsto no decreto, que seria voluntária, 

involuntária e por ordem judicial. Outra limitação que a lei apresenta é decorrente das 

várias alterações que ela sofreu ao decorrer do período que passou em análise na câmara 

dos deputados e senado, que retirou a ênfase no encerramento da prática da internação 

psiquiátrica. Diante disso, não foi possível identificar o sujeito como cidadão pleno de 

direito diante da Lei nº 10.216/2001, que consistiria no objetivo da desinstitucionalização, 

conforme operacionalizamos nessa pesquisa.  
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No âmbito micro de desinstitucionalização analisamos, por meio dos dados 

oriundos do Ministério da Saúde que foram submetidos ao tratamento estatístico, a 

redução na oferta dos serviços psiquiátricos e o aumento da oferta de serviços 

substitutivos de ênfase comunitária. A análise crítica desses dados permitiu-nos 

identificar que o hospital psiquiátrico passa a ofertar serviços que deveriam substituí-lo, 

como a distribuição da oferta dos serviços substitutivos entre as regiões do país se dá de 

forma não homogenia.  

Por fim, no capítulo de análise verificou-se que os três corpora, teórico-

conceitual, legislativo e quantitativo, que compuseram esta pesquisa estão totalmente 

imbricados e que tomar-se desinstitucionalização em seu aspecto assistencialista acaba 

por se tornar uma barreira ao aceite da loucura como uma experiência possível do 

humano.  
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