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RESUMO 

O Brasil conquistou um lugar de destaque no campo da saúde mental mundial. 

No entanto, cabe acrescentar que a implementação no país de uma política de 

saúde mental que garanta esse direito institucional, apesar dos avanços 

substanciais, apresenta fragilidade. Vale ressaltar, que na prática, ainda 

permeiam a ideia de buscar o sistema de saúde quando o status de doente já 

está instalado. Neste contexto, toda discussão e estudo em torno da questão 

reveste-se de particular relevância. Sendo assim, o presente trabalho tem 

como objetivo geral evidenciar o escopo teórico que acentua a obrigação 

constitucional do Estado na concretização do acesso efetivo à saúde mental. 

Além de perceber o entendimento do conceito de saúde no cumprimento da Lei 

que institui o direito a mesma; promover a conscientização do direito á saúde 

mental e demonstrar a importância do provimento estatal de tratamento 

psicológico à população. Através do método de revisão de literatura, conclui-se, 

que o conceito de saúde ultrapassa a noção de ausência de enfermidade física, 

adentrando na seara psicossocial; que os pacientes mesmos conscientes de 

seu direito encontram dificuldades de inserção no sistema público pelo estigma 

sofrido e que embora a legislação traga inúmeras possibilidades, a gestão 

governamental vigente concentra o orçamento em uma única alternativa. O 

estudo vem somar-se aos existentes, contribuindo e possibilitando a 

implementação de trabalhos futuros. 

Palavras-chave: direito constitucional; saúde mental; SUS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Brazil has achieved a prominent place in the field of global mental health. 

However, it should be added that an implementation in the country of a mental 

health policy that guarantees this institutional right, despite substantial 

advances, presents fragility. It is worth mentioning that, in practice, they still 

permeate the idea of seeking the health system when the status of sick is 

already installed. In this context, every discussion and study around the issue is 

particularly important. Thus, the present work has the general objective of 

highlighting the theoretical scope that emphasizes the constitutional obligation 

of the State in achieving effective access to mental health. In addition to 

perceiving the understanding of the concept of health in compliance with the 

Law that institutes the right to it; promote awareness of the right to mental 

health and demonstrate the importance of state provision of psychological 

treatment to the population. Through the literature review method, it is 

concluded that the concept of health beyond the notion of absence of physical 

illness, entering the psychosocial field; that patients themselves aware of their 

right acquired from insertion in the public system due to the stigma suffered and 

that although the legislation brings possibilities, the current government 

management concentrates the budget in a single alternative. The study has 

been added to the existing ones, contributing and enabling the implementation 

of future works. 

Keywords: constitutional law; mental health; SUS 
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INTRODUÇÃO 

 

 Através da política de saúde mental iniciada nos anos 1980, o Brasil 

conquistou um lugar de destaque no campo da saúde mental global. Segundo 

ALMEIDA (2019), o reconhecimento internacional, decorre do fato do Brasil ter 

sido um dos primeiros, fora do grupo dos países de maiores recursos, a 

estabelecer uma política nacional de saúde mental e de tê-la implementado 

com êxito apreciável durante mais de 30 anos; despertando grande interesse 

em todo o mundo e sendo uma das experiências mais pesquisadas e 

debatidas. 

 No entanto, cabe acrescentar que a implementação no Brasil de 

uma política de saúde mental que garanta esse direito institucional, apesar dos 

avanços substanciais, conforme enfatiza ALMEIDA (2019), apresenta, 

fragilidades relevantes em relação a financiamento; ao desenvolvimento de 

recursos humanos; à qualidade da informação produzida pelos serviços 

disponibilizados e entre os principais desafios estão, sobretudo, a ampliação do 

acesso e integração da saúde mental na atenção primária.  

Vale ressaltar ainda, que na prática, segundo afirmam MOLINER & 

LOPES (2013), ainda permeiam a ideia de buscar o sistema de saúde quando 

o status de doente já está instalado.  

A esse respeito, adverte CARVALHO (2013) que todas as vezes em que 

fala-se dos objetivos da saúde, o que vem em mente é  ―tratar das pessoas 

doentes‖, seja no público ou no privado. Porém, o autor ressalta que o maior 

objetivo da saúde é impedir que as pessoas adoeçam. 

Neste contexto, toda discussão e estudo em torno da questão reveste-se de 

particular relevância. O estudo justifica-se ainda pela inegável aquisição de 

subsídios, como profissional da área jurídica, contribuindo para o melhor 

entendimento do assunto, possibilitando intervenções mais efetivas no 

exercício da profissão, inclusive pelo entendimento da interdisciplinaridade na 

prática; permitindo uma reflexão acerca da problemática no ambiente 
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acadêmico; proporcionando crescimento profissional além de apresentar 

abertura para novos estudos que abordem tão importante tema; somando-se 

aos trabalhos já existentes. 

O presente trabalho tem como objetivo geral evidenciar o escopo teórico 

que acentua a obrigação constitucional do Estado na concretização do acesso 

efetivo à saúde mental. Além de perceber o entendimento do conceito de 

saúde no cumprimento da Lei que institui o direito a mesma, visto que este vai 

além de saúde física; promover a conscientização do direito á saúde mental e 

demonstrar a importância do provimento estatal de tratamento psicológico à 

população. 

Com vistas a alcançar os objetivos propostos, optou-se pelo método da 

revisão de literatura, sendo essa proveniente de: legislação, artigos científicos, 

dissertações, livros e demais documentos que permitam a compreensão da 

questão.  

A apreciação, organização e considerações acerca do conteúdo foram 

desenvolvidas de forma multidisciplinar, buscando no direito o amparo legal do 

assunto exposto. 

Portanto, o primeiro capítulo abordará como o direito ao acesso à saúde 

inclui o direito à saúde mental, discutindo sobre como ela é um componente 

importante da definição de saúde, tendo em vista que ter saúde vai muito além 

do bem estar físico. Além disso, analisar-se-á a legislação sobre a 

democratização do acesso á saúde, expondo inclusive os princípios de 

diretrizes do SUS. 

No segundo capítulo, será abordada a dinâmica da luta antimanicomial, 

mostrando seus antecedentes históricos, de como os considerados doentes 

mentais eram maltratados nos manicômios e como isso fez surgir uma revolta 

geral acerca dos mecanismos utilizados para o tratamento, acarretando na lei 

antimanicomial. 
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O terceiro e último capítulo elucidará a política nacional de saúde mental 

no Brasil, apresentando todos os mecanismos que surgiram junto com a Rede 

de Apoio Psicossocial (RAPS). Mostrará também a importância que o Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS) possui no contexto em questão, mostrando 

inclusive como o CAPS se apresenta em Macaé atualmente, bem como, uma 

síntese da história de sua implementação no município. Por fim, será explicado 

como é dividida a verba pública para esse fim, segundo a legislação vigente.
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CAPÍTULO I – DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE 

 

1.1 – Saúde Mental como Componente Central da Definição Saúde 

Segundo GAINO et al. (2018), saúde e saúde mental têm conceitos 

complexos e historicamente influenciados por contextos sociopolíticos e pela 

evolução de práticas em saúde.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), citada por 

GAINO et al. (2018) ―A saúde é um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade‖.  Essa definição, de 1946, foi inovadora e ambiciosa, visto que 

expandiu o conceito incluindo aspectos físicos, mentais e sociais. Apesar das 

intenções positivas pressupostas nessa definição, ela tem recebido intensa 

crítica ao longo de seus 60 anos de existência. Isso se deve especialmente ao 

fato de que é proposto um significado ilusório, em que as limitações humanas e 

ambientais fariam a condição de ―completo bem-estar‖ impossível de ser 

alcançada. 

Decorrentes das críticas ao conceito da OMS e somadas aos vários 

eventos políticos e econômicos, conforme afirma GAINO et al. (2018), 

nasceram as discussões sobre um novo paradigma, a saúde como produção 

social. Essa nova visão constitui-se da combinação das abordagens da 

medicina preventiva e da saúde integrativa, além da expansão do conceito de 

educação em saúde. Como resultado, prossegue os autores, o conceito 

brasileiro de saúde começou a ser entendido de forma mais complexa, 

considerando os princípios de universalidade, integralidade e equidade no 

cuidado à saúde. 

 GAINO et al. (2018) ressaltam que o termo ‗bem-estar‘, presente na 

definição da OMS, é um componente tanto do conceito de saúde, quanto de 

saúde mental e entendido como um constructo de natureza subjetiva, 

fortemente influenciado pela cultura. Segundo os autores, a OMS define saúde 

mental como ―um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe suas 
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próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar 

produtivamente e é capaz de contribuir para sua comunidade‖. 

GAINO et al. (2018) ressaltam ainda que definições de saúde mental são 

objeto de diversos saberes, entretanto, prevalece um discurso psiquiátrico que 

a percebe como oposta à loucura, denotando que pessoas com diagnósticos 

de transtornos mentais não podem ter nenhum grau de saúde mental, bem-

estar ou qualidade de vida, como se suas crises ou sintomas fossem 

ininterruptos. No entanto, os pacientes com um transtorno psiquiátrico podem 

ter qualidade de vida, participar da comunidade, trabalhar e desenvolver seus 

potenciais. Contudo, nos anos 1960, as idéias de reformulação dessa 

significação ganharam adeptos e acendeu um movimento que influenciou não 

só o conceito de saúde mental no Brasil, mas, resultou na Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. 

GAINO et al. (2018) enfatizam que o Sistema Único de Saúde brasileiro 

adota um conceito ampliado de saúde e inclui em suas prioridades o cuidado à 

saúde mental. 

Segundo AMARANTE (2007) um primeiro grande sentido da expressão 

―Saúde mental‖ é: um campo (ou uma área) de conhecimento e de atuação 

técnica no âmbito das políticas de saúde.  Sendo ainda, um campo polissêmico 

e plural na medida em que diz respeito ao estado mental dos sujeitos e das 

coletividades que, do mesmo modo, são condições altamente complexas. 

Com base em RIBEIRO et al. (2015),  saúde mental é um estado de 

bem-estar no qual o indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os 

stressores  cotidianos, trabalha produtivamente e de modo frutuoso, 

contribuindo com a sociedade.  Os autores afirmam que a saúde é mais do a 

ausência de enfermidade.  Está intimamente ligada com ao mental, ao físico e 

ao  comportamento.  E esclarecem que no seio da moderna saúde publica a 

saúde mental se tornou um componente central.  

BRAUNER & JÚNIOR (2017) relatam que o conceito de saúde 

psicológica não é unânime. Dependendo do enfoque, pode assumir variações. 

Para a Organização Mundial da Saúde (1999, p. 1) citada pelos autores, saúde 
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―mental‖ é um estado de bem-estar em que o indivíduo realiza as suas próprias 

habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma 

produtiva e frutífera e contribuir para a sua comunidade. Eis o sustentáculo de 

onde deriva que uma promoção da saúde psicológica exige uma ação 

multissetorial, abarcando a saúde em si, o emprego, a educação, o ambiente, o 

transporte, enfim, variados setores que visem a sua cobertura.  

Tratar de saúde psicológica, afirmam os autores acima citados, requer 

compreender o humano como totalidade; ou seja; biológica, psicológica e 

social. Saúde psicológica (termo de preferência dos autores ao se referirem à 

saúde mental) não é relacionada simplesmente ao estudo e tratamento de 

doenças psicológicas, mas também a um estado ―mental‖ sadio, de sanidade e 

de inexistência de desordem psicológica. 

BRAUNER & JÚNIOR (2017) acrescentam que direito fundamental à 

saúde abrange, como o contrário não poderia sê-lo, o direito à saúde 

psicológica. A visão da saúde suplanta a noção de ausência de doença, o que 

requer que se considere o aspecto psicológico da saúde. O bem- estar é 

atingido com o auxílio de ações públicas voltadas a possibilitar e a cuidar da 

saúde psicológica dos cidadãos. 

No que concerne ao conceito de saúde é valido comentar um aspecto 

considerado interessante por MORAIS et al. (2012), que diz respeito a análise 

de sua pesquisa ter apontado para a evidência de que o fator bem-

estar coligado ao bem-estar físico, emocional e social apresenta forte 

consistência interna. Esse dado aponta para a influência da concepção de 

saúde mental proposta pela OMS, indicando que os entrevistados corroboram 

com essa perspectiva que introduz uma visão holística e positiva de saúde 

associada ao bem-estar. 

 Vale ressaltar que as autoras realizaram a pesquisa anteriormente 

citada com os adolescentes e jovens brasileiros, já que os mesmos são 

identificados como um grupo etário vulnerável e de risco para diversos 

transtornos mentais, como: depressão, transtornos de conduta, transtornos 
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alimentares, além de ser suscetível a situações de risco como uso de drogas e 

violência.  

Segundo ONOKO-CAMPOS (2019), a gestão pública em vigor não é 

pautada nas evidências científicas. Vive-se perigosamente às beiras da infâmia 

e do desrespeito pelos direitos civis, políticos e sociais. As pessoas que sofrem 

de transtornos mentais possuem fragilidades na sua socialização, inserção 

social e no mercado de trabalho. São menos bem-sucedidas que a média no 

âmbito da concorrência brutal que caracteriza nosso capitalismo, e tendem a 

alargar a multidão de desempregados e desviantes colocados nas bordas da 

marginalidade. Precisarão mais do que nunca da advocacy, de engajamento 

em sua defesa e na luta pelas suas reivindicações. 

 

1.2 - A Constituição de 88 e o Reconhecimento do Direito Fundamental ao 

Acesso à Saúde 

Com base em FARINHA & BRAGA (2018) é possível afirmar que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) surge da reivindicação popular por um modelo 

de assistência fundamentado na garantia de direitos, promoção da cidadania e 

perspectiva de integração das diversas dimensões de saúde, numa conjuntura 

nacional de fortificação dos direitos sociais. Com a proposta de universalização 

da saúde, ênfase na atenção básica e na medicina comunitária e controle 

popular da gestão, que se refletem na definição legal dos princípios de 

universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, 

hierarquização e participação popular. Com a abertura política do período, o 

movimento sanitário inicia uma estratégia de ocupação dos cargos do Estado 

para efetivar o estabelecimento de um sistema universal de saúde. 

JESUS (2011) também confirma essa visão, dizendo que ―o SUS é fruto 

de uma construção social e histórica marcada pelas disputas na direção de 

garantir que todos os brasileiros tenham direito à saúde, na perspectiva 

ampliada, com interface sobre todas as dimensões de suas vidas‖. 



14 

 

 

Na constituição brasileira de 1988, no título da ordem social, sessão 

saúde, artigo 196, está garantido a saúde como direito de todos e dever do 

Estado: ― A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.‖ 

 Em seu artigo 198, § 1º, determina que as três esferas de governo – 

federal, estadual e municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS). 

No artigo 200, a Carta Magna enumera algumas das atribuições do SUS: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 
como as de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação;           
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo 
humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 
do trabalho. 

 

DALLARI (1991) declara que uma apreciação superficial na história 

evidencia que a saúde foi, tradicionalmente, objeto de competência local.  Na 

Idade Média, seu cuidado derivava da obrigação moral de caridade, sob a 

responsabilidade, a princípio, da Igreja.  

Com o transcorrer da história, segundo DALLARI (1991), chegando à 

industrialização, somada ao triunfo incontestável do ideal liberal, acentuou o 

papel do Estado na área da saúde, a princípio, no controle de doenças 

transmissíveis e no saneamento do meio. Generaliza-se, então, o conceito de 

política médica que, gradualmente, passa do controle comunitário para o 

controle centralizado. Do mesmo modo, uma rápida observação histórica 

evidencia o caráter social da saúde e o direito que lhe é consequente. 
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Com base em DALLARI (1988), é possível afirmar que, especialmente 

durante a década originada em 1980, a sociedade brasileira veio adquirindo a 

consciência de seu direito à saúde e reivindicado a garantia desse direito. 

Segundo a autora, fica claro o fato de que o artigo 25 da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, da Organização das Nações Unidas, assinada pelo 

Brasil, quando enumera a saúde como uma das condições necessárias à vida 

digna, está reconhecendo o direito humano fundamental à saúde.  

A autora assegura ainda que, ao mesmo tempo, profissionais ligados à 

área da saúde exigiam do governo brasileiro a proteção, promoção e 

recuperação da saúde como garantia do direito essencial do povo. Todavia 

para que tal direito seja realmente garantido é necessário que se compreenda 

claramente o significado do termo "direito à saúde". 

Primeiramente, deve-se compreender o que seja "direito", prossegue a 

autora.  A palavra direito refere-se a um ramo do conhecimento humano — a 

ciência do direito —, ao mesmo tempo em que esclarece seu objeto de estudo: 

o direito, sendo este, um sistema de normas que regulam o comportamento 

dos homens em sociedade. Muitas vezes se emprega a palavra direito em 

sentido axiológico como sinônimo de justiça e muitas outras em sentido 

subjetivo. 

Cabe ressaltar ainda, que o termo ―direito‖ é empregado com seu 

sentido de direito subjetivo na reivindicação do "direito à saúde". A autora 

afirma também que a saúde, definida como direito, deve inevitavelmente conter 

aspectos sociais e individuais. 

Sob a ótica individual, o direito à saúde privilegia a liberdade em seu 

mais amplo sentido; seja por parte da população ou dos profissionais de saúde. 

Quanto à efetiva liberdade necessária ao direito à saúde enquanto direito 

subjetivo, segundo a autora, depende do grau de desenvolvimento do Estado. 

De fato, unicamente no Estado desenvolvido socioeconômico e culturalmente o 

indivíduo é livre para procurar um completo bem-estar físico, mental e social.  
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Já em seus aspectos sociais, o direito à saúde privilegia a igualdade. As 

limitações aos comportamentos humanos são postas exatamente para que 

todos possam usufruir igualmente as vantagens da vida em sociedade. 

Conforme relata CARVALHO (2013), todas as vezes em que fala-se dos 

objetivos da saúde, o que vem em mente é  ―tratar das pessoas doentes‖, seja 

no público ou no privado. Porém, o autor ressalta que o maior objetivo da 

saúde é impedir que as pessoas adoeçam. 

DALLARI (1988) menciona que a Organização das Nações Unidas 

promoveu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ao mesmo tempo 

em que impulsionou a criação de órgãos especiais dedicados a garantir alguns 

desses direitos considerados essenciais ao ser humano. A saúde, reconhecida 

como direito humano, passou a ser objeto da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que, no preâmbulo de sua Constituição (1946), assim a conceitua: 

"Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência 

de doença". Observa-se, então, o reconhecimento da essencialidade do 

equilíbrio interno e do homem com o ambiente (bem-estar físico, mental e 

social) para a conceituação da saúde. 

 

1.3 – Princípios e Diretrizes do SUS Conforme a Constituição e a Lei 8080/90  

Em 1990 foi promulgada a lei n° 8.080, que criou o Sistema Único de 

Saúde – SUS e, estabeleceu seus princípios. CRISPIM (2007) ressalta a 

importância do SUS para a saúde mental, pois, no mesmo ano a Coordenação 

Geral de Saúde Mental – CGSM foi constituída, para substituir a Divisão 

Nacional de Saúde Mental, que era responsável pelas campanhas de Saúde 

Mental e manutenção de alguns hospitais psiquiátricos públicos. Assim a 

CGSM torna-se efetivamente a coordenadora da política de Saúde Mental no 

Brasil. 

A lei 8.080/90 em seu artigo 5º definiu claramente quais são os objetivos 

do SUS: identificar e divulgar os condicionantes e determinantes da saúde; 
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formular a política de saúde para promover os campos econômico e social, 

para diminuir o risco de agravos à saúde; dar assistência por meio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando ações assistenciais e 

preventivas. 

De acordo com MATTA (2007), os princípios são a base filosófica, 

cognitiva e ideológica do SUS, e as diretrizes a forma, as estratégias e os 

meios de organização concretização. 

Os princípios e diretrizes do SUS estão presentes no artigo 198 da 

Constituição Federal e no artigo 7º da Lei 8080/90: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade 
 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 
de qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 
saúde e a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente 
e saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade 
de meios para fins idênticos. 
XIV – organização de atendimento público específico e especializado 
para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que 
garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e 
cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei 
nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. 

 

MATTA (2007) chama a atenção para o fato de que alguns elementos 

apresentados como princípios na lei 8.080 são exatamente os mesmos que 

constam como diretrizes na Constituição. Tais elementos são: a 

descentralização, integralidade e participação da comunidade. 

Em suma, os principais princípios são: 

a) Universalidade, que é o que afirma o artigo 196 da 

Constituição: ―a saúde é direito de todos e dever do 

Estado‖. Ou seja, é um direito de todas as pessoas, 

independentemente de características sociais ou 

pessoais; 

 

b) Equidade, que nada mais é do que tratar desigualmente 

os desiguais, levando em conta a grande desigualdade 

social e econômica da sociedade;  

 

c) Integralidade, que é o princípio que considera as 

pessoas como um todo. Ressalta a importância da 

integralização da saúde com outras políticas públicas, 

para assegurar um bem estar nas diferentes áreas que 

tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos 

indivíduos. 

 

 

Já as principais diretrizes são:  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
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a) Descentralização, que visa a responsabilidade pela 

saúde entre os três níveis de governo. É coerente com 

a concepção de um Estado federativo;  

 

b) Regionalização e hierarquização que ―diz respeito a 

uma organização do sistema que deve focar a noção de 

território, onde se determinam perfis populacionais, 

indicadores epidemiológicos, condições de vida e 

suporte social, que devem nortear as ações e serviços 

de saúde de uma região‖ (Matta 2007). A regionalização 

deve ser norteada pela hierarquização dos níveis de 

complexidade requerida pelas necessidades de saúde 

das pessoas;  

 

c) Participação da comunidade, que é a participação ativa 

da sociedade no sistema.  

 

Ainda segundo MATTA (2007), ―é por intermédio dessas diretrizes, tendo 

em vista o alicerce estrutural dos princípios da universalidade, equidade e 

integralidade, que o SUS deve se organizar‖. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – A LUTA ANTIMANICOMIAL 
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2.1- Antecedentes Históricos 

Conforme afirma MOLINER & LOPES (2013), a saúde mental no Brasil, 

historicamente, foi se configurando através da especificação de pessoas 

acometidas por doenças/transtornos mentais; essas eram simplesmente 

internadas em hospitais psiquiátricos e excluídas da sociedade.  

O processo de mudança dessa realidade começou a ser discutida com a 

Reforma Psiquiátrica, na década de 1980, com a substituição dos atendimentos 

referenciados apenas na internação, para outros tipos de atendimentos extra-

hospitalares e não excludentes. Mas foi com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e com a criação do SUS que as políticas de saúde mental 

começaram a ser formuladas de fato. 

ENGEL (2001) salienta que foi a partir de 1830 que começou um 

movimento médico a favor da criação de um hospício na cidade do Rio. O 

movimento trouxe os seguintes argumentos para a necessidade de um 

estabelecimento especialmente destinado aos alienados: 

 

a) Precariedade das condições às quais eles estavam 

submetidos na Santa Casa da Misericórdia, com 

tratamentos considerados bárbaros e a ausência de 

médicos exclusivos para os pacientes dessa condição.  

 

b) O fato dos pacientes serem transformados em ―objeto de 

divertimento para os visitantes e curiosos‖, pois ficavam 

em aberta comunicação com muitas pessoas, expondo-

os aos ludíbrios e insultos. Por isso, os médicos 

defendiam o isolamento e a ocultação completa do 

louco.  

c) Outro fato questionado por esses profissionais é a tutela 

familiar, o isolamento seria bom para evitar a influência 

das famílias e conferir mais autonomia aos médicos. No 
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entanto, o alvo prioritário a ser atingido compreendia os 

loucos que circulavam nos espaços públicos, a maioria 

dos quais, pertencia aos segmentos pobres e miseráveis 

da população urbana. 

 

A realidade é que o capitalismo modificou a sociedade e os 

considerados loucos não acrescentariam nada para a burguesia. A solução 

encontrada foi excluí-los e interná-los, fazendo com que o louco não tivesse um 

convívio social e limitando as oportunidades em seu processo de humanização. 

(CRISPIM, 2017). 

A autora relata que o primeiro hospício no país foi inaugurado em 1852, 

para evitar que os considerados loucos andassem pelas ruas. Tal Hospício se 

denominava Hospício de Pedro Segundo e fazia parte da Santa Casa de 

Misericórdia, como se pode ver no decreto nº 82 de 18 de julho de 1841: 

Desejando assignalar o fausto dia de Minha Sagração com a creação 
de hum estabelecimento de publica beneficiencia: Hei por bem fundar 
hum Hospital destinado privativamente para o tratamento de 
Alienados, com a denominação de — Hospicio de Pedro Segundo — 
o qual ficará annexo ao Hospital da Santa Casa da Misericordia desta 
Corte, debaixo da Minha Imperial Protecção, Applicando desde já 
para principio da sua fundação o producto das subscripções 
promovidas por huma Commissão da Praça do Commercio, e pelo 
Provedor da sobredita Santa Casa, além das quantias com que Eu 
Houver por bem contribuir. 

 

Segundo MASSA & MOREIRA (2019), a Reforma Psiquiátrica Brasileira 

foi influenciada pelos movimentos reformistas ocorridos após a Segunda 

Grande Guerra Mundial (1939-1945).  

Com base em COSTA (2006) apud EMMANUEL-TAURO & 

FOSCACHES (2018), no início do século XX, começaram as denúncias de que 

o Hospício Dom Pedro II servia apenas como um depósito de loucos e que não 

havia nenhum tipo de fiscalização. Essas denúncias contribuíram o surgimento 

da primeira Lei Federal de Assistência aos Alienados, em 1903, promulgada 

pelo presidente Rodrigues Alves. 
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O autor afirma ainda que em 1934 foi promulgada a segunda Lei Federal 

de Assistência aos Doentes Mentais, que dispunha sobre a profilaxia mental, a 

assistência aos chamados psicopatas e a fiscalização dos estabelecimentos 

psiquiátricos. Porém, a promulgação dessa lei não foi o bastante para cessar o 

descontentamento com a situação do tratamento dado aos doentes mentais no 

Brasil, culminando décadas depois, em movimentos sociais, como o Movimento 

dos Trabalhadores em Saúde Mental. 

CRISPIM (2017) conta que o isolamento fazia parte dos tratamentos e 

outras formas mais radicais eram eletroconvulsoterapia, a prática da lobotomia 

e o uso intenso de medicamentos intensos. Essas formas de tratamento faziam 

o doente perder seu direito de viver em sociedade, sendo submetido às 

terapias violentas e desumanas.  

Pelo fato dos manicômios agirem desta forma os pesquisadores, 

profissionais da saúde, familiares e os próprios doentes mentais, começaram a 

questionar e discutir sobre a forma de como o tratamento era executado. 

Desde então deram início aos movimentos questionando a lógica psiquiátrica, 

visando a desconstrução dos manicômios e um novo olhar para o cuidado com 

a loucura. 

Além disso, a autora enfatiza que os movimentos da luta antimanicomial 

também tiveram muita influência da Psiquiatria Democrática Italiana, em 

particular do médico psiquiatra Franco Basaglia, que mostra que é possível a 

construção de uma nova forma de tratamento que visa o cuidado e ao mesmo 

tempo garante os direitos humanos das pessoas com transtornos mentais.  

A autora continua aduzindo que em decorrência de tais movimentos, um 

conjunto de leis e portarias começou a ser criado, deliberando adequações 

como, mudança no espaço físico, atendimento, equipe multidisciplinar, 

construção de um projeto terapêutico singular. A saúde mental começou a ser 

vista com outro olhar. Em 1989, foi dada entrada no Congresso Nacional do 

Projeto de Lei 3.657/89, que ficou conhecido como Lei Paulo Delgado, que foi o 

primeiro instrumento legal em defesa dos direitos das pessoas com transtornos 

mentais.  
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Além disso, a autora cita que nos anos de 1991 e 1992 foram 

estabelecidas a portaria nº189/1991 e a Portaria nº 224/1992, que constitui as 

normas em relação aos cuidados dos pacientes que estavam internados em 

decorrência de seu transtorno mental. A portaria também regulamenta os 

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, os Núcleos de Atenção Psicossocial 

– NAPS, Hospitais-Dia. Em 1994, foi instaurada a portaria nº 147/94 que 

regulamenta o projeto terapêutico para cada instituição que realiza atendimento 

psiquiátrico. 

 Em fevereiro de 2000, a portaria nº 106/00 foi criada para 

implementação dos Serviços de Residenciais Terapêuticos – SRT, para 

substituir a internação psiquiátrica, onde o paciente ficaria por longo período.  

 

2-2 – A Reforma Psiquiátrica e a Lei 10216/2001 

A Cartilha Direito à Saúde Mental, feita pelo Ministério Público Federal e 

a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, explica o que é a Reforma 

Psiquiátrica: 

Reforma Psiquiátrica ou Luta Antimanicomial são nomes genéricos 
dados a uma grande mobilização social que já dura mais de duas 
décadas e vem propondo a reformulação das políticas públicas de 
saúde mental, de modo a abandonar o modelo asilar – considerado 
invasivo e opressor, fundado sobre a discriminação e a segregação 
de pessoas retiradas de seus campos de convivência, privadas de 
liberdade e tolhidas no exercício de sua singularidade e cidadania – 
para substituí-lo por um conjunto de serviços abertos e comunitários 
que devem garantir à pessoa com transtorno mental o cuidado 
necessário para viver com segurança em liberdade, no convívio 
familiar e social tanto quanto possível. 

 

A luta não se limitava simplesmente ao fechamento dos hospitais 

psiquiátricos de característica asilar, mas, propor um novo ambiente para a 

―loucura‖, antes esquecida em seu corredores e ―celas‖, e trazê-la para o seio 

das discussões e das ações da sociedade. (PEDROSA, 2010). 
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 Segundo BERLINCK, MAGTAZ & TEIXEIRA (2008), a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira é um movimento sociopolítico no âmbito da saúde 

pública que, do ponto de vista da gestão de políticas públicas, consubstancia-

se em uma legislação em saúde mental iniciada em 1990, com a Declaração 

de Caracas, aprovada por aclamação pela Conferência Regional para a 

Reestruturação da Assistência Psiquiátrica dentro dos Sistemas Locais de 

Saúde. 

Os autores afirmam que o Brasil é aderente a essa Declaração que 

somada ao movimento de trabalhadores de saúde mental, resultou na Lei n. 

9.867, de 10 de novembro de 1999 que permite o desenvolvimento de 

programas de suporte psicossocial para os pacientes psiquiátricos através de 

acompanhamento nos serviços comunitários.  

Em 2001, mais precisamente em 06 de abril, o Projeto de Lei de Paulo 

Delgado foi sancionado, após 12 anos em tramitação, entretanto com algumas 

alterações em seu conteúdo. A Lei 10.216, dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. Amarante (2007), citado por Crispim (2017), 

aduz que a modificação é que não trazia a extinção dos manicômios, mas 

originou a obrigatoriedade da comunicação ao Ministério Público Estadual para 

os casos de internações compulsórias. 

O parágrafo único do artigo 2º da Lei enumera os direitos da pessoa 

portadora de transtorno mental: 

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; 
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. 
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A lei também redireciona o modelo da assistência psiquiátrica, 

regulamenta cuidado especial com a clientela internada por longos anos e 

prevê a possibilidade de punição para a internação involuntária arbitrária ou 

desnecessária. 

FARINHA & BRAGA (2018) afirmam ainda que após a promulgação da 

lei 10.216/2001 Houve uma queda sistemática no número de leitos 

psiquiátricos (de 51.393 para 29.958) e no percentual de gastos com a rede 

hospitalar (75,24% para 28,91%), acompanhados de aumento do número de 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (de 424 para 1981). Assim, a 

progressos têm ocorrido, como a instalação de serviços substitutivos, a 

diminuição de leitos em hospitais psiquiátricos e a criação de leitos em 

hospitais gerais. 

As três Conferências Nacionais de Saúde Mental realizadas em 1987, 

1992 e 2001 (logo após a promulgação da lei 10.216) foram também marcos 

históricos para a Reforma psiquiátrica no Brasil. 

HEIDRICH et al. (2017)  escreveram sobre tais conferências. A primeira 

conferência fez sugestões claramente ―desinstitucionalizantes‖, como: a 

importância da participação da sociedade no gerenciamento dos serviços; a 

defesa dos direitos das pessoas com transtornos mentais; a internação em 

hospitais comuns e a proibição de construção de novos hospitais psiquiátricos. 

Ela também demonstra a responsabilidade do Estado pela efetivação da 

política de saúde mental.  

A segunda conferência contou com grande participação de muitos 

profissionais dos diversos segmentos da saúde mental, contou também com 

uma participação expressiva de pacientes, o que tem sido frequente nos 

eventos de saúde mental desde então. O tema central da II CNSM foi a 

reestruturação da atenção em saúde mental no Brasil, e as discussões se 

deram em torno da rede de atenção em saúde mental, transformação e 

cumprimento de leis e direito à atenção e direito à cidadania. Foi nessa 
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conferência inclusive que foi aprovada a criação de comissões de reforma 

psiquiátrica nos conselhos municipais e determinou que o dia 18 de maio fosse 

o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. 

A terceira conferência propôs a extinção de todos os leitos em hospitais 

psiquiátricos no Brasil até 2004; a abolição do eletrochoque; a compreensão 

dos serviços substitutivos como meio para a reinserção social das pessoas 

portadoras de sofrimento psíquico. Ela foi a primeira a falar claramente sobre a 

reforma psiquiátrica e a conceituá-la. Também é a única que dedica um item 

específico à desinstitucionalização em seu relatório final. 

Segundo MASSA & MOREIRA (2019), na concretização e avanço do 

movimento brasileiro, foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em 

2011, que prevê a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à 

saúde das pessoas em sofrimento psíquico ou transtorno mental, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Essa rede possui sete componentes, um dos 

quais, nomeado ―Estratégias de Desinstitucionalização‖, tem como ponto de 

atenção o Serviço Residencial Terapêutico (SRT) ou Residência Terapêutica 

(RT). Trata-se de uma modalidade de moradia inserida em espaço urbano, 

onde vivem aproximadamente oito pessoas, egressos de internações 

psiquiátricas de longa permanência que não possuam suporte social e laços 

familiares.  

Para BRAUNER & JÚNIOR (2017), o Movimento Antimanicomial busca, 

ainda, separar as concepções de pobreza e transtorno psicológico, repassando 

à sociedade a responsabilidade por soluções alternativas à internação. As 

clínicas privadas também se inserem nesse diálogo devido aos relatos de 

maus-tratos e abandono sofridos pelos pacientes nesses ambientes, motivo 

pelo qual se erigiu a categoria de ―indústria da loucura‖, identificando aqueles 

que se opõem ao fim da instituição manicomial pela provável redução no lucro 

em tal ―empreendimento‖. A Reforma Psiquiátrica demanda, 

fundamentalmente, o fim da violência e o oferecimento de tratamento digno aos 

pacientes. 
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 Em resumo, com base em BRAUNER & JÚNIOR (2017), A 

consolidação brasileira de comprometimento no movimento é consubstanciada 

pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, nomeada de Lei da Reforma 

Psiquiátrica (ou Lei Antimanicomial), cuja rubrica declara que a norma ―dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental‖. 

Conforme BRAUNER & JÚNIOR (2017): 

Um rol de direitos às pessoas com saúde ―mental‖ debilitada é 
insculpido pelo art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 10.216/2001, a 
saber: acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às necessidades (inciso I); tratamento com humanidade 
e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a saúde, visando a 
alcançar a recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade (inciso II); proteção contra qualquer forma de abuso e 
exploração (inciso III); garantia de sigilo nas informações prestadas 
(inciso IV); presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 
necessidade ou não de hospitalização involuntária (inciso V); livre 
acesso aos meios de comunicação disponíveis (inciso VI); receber o 
maior número de informações a respeito da doença e do tratamento 
(inciso VII); tratamento em ambiente terapêutico pelos meios menos 
invasivos possíveis (inciso VIII); e tratamento preferencialmente em 
serviços comunitários de saúde ―mental‖ (inciso IX). 

 

Ainda com base em BRAUNER & JÚNIOR (2017) é importante ressaltar 

a elaboração da Lei nº 10.708/2003, objetivando instituir o auxílio reabilitação 

psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de 

internações. Vale acrescentar que a norma prevê tal auxílio para tais pacientes, 

cuja internação tenha durado dois ou mais anos, e que necessitem de auxílio 

financeiro para a sua assistência e integração social. Cabe enfatizar ainda que 

o prazo de concessão do benefício corresponde a um ano, sendo possível a 

renovação, caso necessário. 

Tal auxílio, de acordo com o Ministério da Saúde1, ficou conhecido como 

Programa De Volta Para Casa (PVC) e visa a garantia do direito de liberdade, 

além de promover a autonomia do paciente. Assim, assume um papel 

importante nos processos de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial 

                                                           
1
 Disponível em: <https://www.saude.gov.br/artigos/852-profissional-e-gestor/41059-programa-

de-volta-para-casa-pvc>. 

https://www.saude.gov.br/artigos/852-profissional-e-gestor/41059-programa-de-volta-para-casa-pvc
https://www.saude.gov.br/artigos/852-profissional-e-gestor/41059-programa-de-volta-para-casa-pvc
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das pessoas com história de internação de longa permanência, seguindo a 

Lei 10.216/01.  

O valor era fixado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), porém, a 

Portaria 1511/13 reajustou o valor para R$ 412,00. Para receber o valor, os 

seguintes requisitos devem ser seguidos, de acordo com o artigo 3º da Lei 

10.708/03:  

        I - o paciente seja egresso de internação psiquiátrica cuja 
duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou 
superior a dois anos; 
        II - a situação clínica e social do paciente não justifique a 
permanência em ambiente hospitalar, indique tecnicamente a 
possibilidade de inclusão em programa de reintegração social e a 
necessidade de auxílio financeiro; 
        III - haja expresso consentimento do paciente, ou de seu 
representante legal, em se submeter às regras do programa; 
        IV - seja garantida ao beneficiado a atenção continuada em 
saúde mental, na rede de saúde local ou regional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – SUS E SAÚDE MENTAL 
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3.1 – A Política Nacional De Saúde Mental do Ministério da Saúde 

Segundo o Ministério Saúde2, a Política Nacional de Saúde Mental: 

é uma ação do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da 
Saúde, que  compreende as estratégias e diretrizes adotadas pelo 
país para organizar a assistência às pessoas com necessidades de 
tratamento e cuidados específicos em saúde mental. Abrange a 
atenção a pessoas com necessidades relacionadas a transtornos 
mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno 
afetivo bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo etc, e pessoas com 
quadro de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, 
como álcool, cocaína, crack e outras drogas. 

 

Conforme relata ALMEIDA (2019), o desenvolvimento da política de 

saúde mental no Brasil esteve estreitamente associado à criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), à descentralização da administração da saúde no país, 

à mobilização de profissionais e a mudanças sociais e culturais da sociedade 

brasileira. 

SCHEFFER & SILVA (2014) comentam que além do sofrimento evidente 

devido aos transtornos mentais, existe um ônus oculto de estigma e 

discriminação enfrentado pelos acometidos por transtornos mentais e que o 

preconceito e o medo da sociedade para com esses indivíduos é algo que deve 

ser discutido na mídia para se desmistificar a enfermidade que impede o pleno 

exercício da cidadania. 

No que se refere ao conceito de transtornos mentais, segundo o DSM IV 

(2002), citado por RODRIGUES & PALMA (2015): 

 

[...] os transtornos mentais são concebidos como síndromes ou 
padrões comportamentais ou psicológicos clinicamente importantes, 
que ocorrem num indivíduo e estão associados com sofrimento ou 
incapacitação, ou com um risco significativamente aumentado de 
sofrimento, morte, dor, deficiência ou perda importante da liberdade.  

 

                                                           
2
 Disponível em: http://saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental. Acesso em 09 ago. 2020. 

 

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental
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Segundo RODRIGUES & PALMA (2015) os transtornos mentais são 

caracterizados por alterações das funções mentais como atenção, 

concentração, sensopercepção, afetividade e psicomotricidade, que decorrem 

em ações comportamentais que diferem das regras sociais esperadas. Suas 

alterações psíquicas implicam na mudança de funcionalidade pessoal, social e 

relacional, causando por vezes grave sofrimento à pessoa acometida pela 

doença e as pessoas que o cercam. 

Cabe ressaltar, conforme CUNHA & COL (2000) que comportamentos 

socialmente desviantes não são considerados transtornos mentais, a não ser 

que se caracterizem como uma disfunção. Destarte, nota-se que é clara a 

exigência de uma associação com sofrimento ou incapacitação ou, ainda, com 

risco de comprometimento ou perda de um aspecto vitalmente significante. 

Evidencia-se ainda que os sintomas devam ser psicológicos ou 

comportamentais, embora possa haver uma disfunção biológica. E por fim, 

esse conceito descaracteriza os serviços e os agentes de saúde mental como 

agentes de controle social, no momento em que considera que um conflito 

entre indivíduo e sociedade pode ser identificado como um desvio, condenável 

pelos padrões sociais; que por si não designa um transtorno mental, a menos 

que, ao mesmo tempo, constitua o sintoma de uma disfunção. 

Segundo ALMEIDA (2019), centrada a princípio na substituição do 

modelo com base no hospital psiquiátrico por um novo sistema de serviços 

baseados na comunidade e na proteção dos direitos humanos das pessoas 

com transtorno mental, a política de saúde mental, à medida que foi se 

fortalecendo, foi também se estendendo a outros objetivos, por exemplo; a 

prevenção dos transtornos mentais, a atenção à saúde mental de crianças e 

adolescentes e as estratégias contra as dependências de álcool e outras 

drogas. 

PEDROSA (2010) ressalta em seu trabalho que o direito a liberdade 

garantido na Constituição Federal de 1988 representa uma das bases do 

movimento de Reforma Psiquiátrica e antimanicomial, garantindo que o doente 
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mental seja visto como cidadão livre e que deve ser tratado com respeito e 

dignidade. 

ALMEIDA (2019) comenta que o Brasil conta com uma massa crítica 

importante na área da saúde mental, que envolve representantes de todos os 

setores e é fortalecida pela existência de um número significativo de grupos de 

investigação de alto nível, com produção científica de excelente qualidade. 

Comenta ainda que nas publicações verifica-se a existência de um vasto 

consenso quanto aos fundamentos, principais objetivos e resultados da política 

de saúde mental desenvolvida até 2016. No entanto, muitas apontam várias 

insuficiências na implementação do novo sistema de atenção e sublinham a 

necessidade de se repensar algumas das estratégias seguidas.  

O tratamento de pacientes fora de hospitais passou a importar, segundo 

PEDROSA (2010), uma opção mais humanitária e esse pensamento originou 

uma rede de ações e serviços substitutivos ao modelo anterior. Assim, a Rede 

de Atenção a Saúde Mental Brasileira passa a integrar a rede de Atenção 

Básica do SUS. 

A Rede de Atenção Psicossocial – RAPS foi deliberada a partir da 

Portaria nº 3088 de 23 de dezembro de 2011. Pedrosa (2010) relata que:  

Ao criar uma rede de cuidados em saúde mental, estruturada a partir 
da Atenção Básica, o Ministério da Saúde de forma estratégica, 
buscou impulsionar programas e serviços a partir de contextos locais, 
ou seja, o mais próximo possível da residência dos indivíduos. Desta 
forma, os serviços de saúde mental, surgem em vários municípios e 
vão se expandindo como dispositivos de diminuição das internações 
e na mudança do modelo assistencial. 

 

Os princípios norteadores da RAPS podem ser vistos na imagem3 a 

seguir: 

 

                                                           
3
 Disponível em < http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094953-

001.pdf>. 

http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094953-001.pdf
http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094953-001.pdf
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Em seu artigo primeiro, a Portaria 3088 de 2011 diz que a finalidade da 

Rede de Atenção Psicossocial é a criação, ampliação e articulação de pontos 

de atenção à saúde não apenas para pessoas acometidas por algum 

transtorno mental, mas também para aquelas com necessidades decorrentes 

do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Já no artigo quinto, a Portaria lista seus componentes, que são:  

I - atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de 
atenção: a) Unidade Básica de Saúde; b) equipe de atenção básica 
para populações específicas: 1. Equipe de Consultório na Rua; 2. 
Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de 
Caráter Transitório; c) Centros de Convivência; 
 II - atenção psicossocial especializada, 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; b) Sala de Estabilização; c) UPA 
24 horas; d) portas hospitalares de atenção à urgência/pronto 
socorro; e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros;  
IV - atenção residencial de caráter transitório, formada pelos 
seguintes pontos de atenção: a) Unidade de Recolhimento; b) 
Serviços de Atenção em Regime Residencial;  
V - atenção hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) 
enfermaria especializada em Hospital Geral; b) serviço Hospitalar de 
Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno 
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mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas;  
VI - estratégias de desinstitucionalização, formada pelo seguinte 
ponto de atenção: a) Serviços Residenciais Terapêuticos;  
VII - reabilitação psicossocial. 

 

O Ministério da Saúde4 esclarece os pontos de atenção que compõem a 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS):  

a) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) - Constituídos por equipe 

multiprofissional que realiza majoritariamente atendimento às 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental, inclusive aqueles 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área 

territorial, seja em situações de crise ou nos processos de 

reabilitação psicossocial. São substitutivos dos famigerados 

manicômios.  Em 2019 o SUS contava com 2.661 Centros de 

Atenção Psicossocial em todo o país. 

b) Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) - São moradias destinadas 

a cuidar daqueles que possuem transtornos mentais, egressos 

de internações psiquiátricas de longa permanência e que não 

possuam suporte social e laços familiares. Acolhe também 

pacientes com transtornos mentais que estejam em situação de 

vulnerabilidade pessoal e social, como, por exemplo, moradores 

de rua. Em 2019 686 Serviços Residenciais Terapêuticos 

prestavam atendimentos no país. 

c) Unidades de Acolhimento (UA) -  Oferece cuidados contínuos de 

saúde, em ambiente residencial, para pessoas em 

vulnerabilidade social, que possuem transtornos decorrentes do 

uso de álcool e outras drogas, de ambos os sexos e demandem 

acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter temporário. 

Funcionam 24h/dia, em ambiente residencial e o tempo de 

                                                           
4
 Disponível em: < https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46193-saude-mental-

investimento-cresce-200-em-2019>. Acesso em 09 ago. 2020. 

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46193-saude-mental-investimento-cresce-200-em-2019
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46193-saude-mental-investimento-cresce-200-em-2019
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permanência nessas unidades é de no máximo seis meses. Em 

2019 existam 65 Unidades de acolhimento no país. 

d) Leitos em Hospital Geral – Destinados a pacientes com quadros 

clínicos graves, com suporte 24 horas por dia. Indicados para 

pacientes que possuem incapacidade grave de autocuidados; 

risco de vida ou de prejuízos graves à saúde; agressividade alta; 

risco de prejuízo moral ou patrimonial; risco à ordem pública. As 

internações devem ser breves, humanizadas e com vistas ao 

seu retorno para serviços de base aberta. Em 2019 eram 

ofertados 1.622 leitos em 305 hospitais gerais no país. 

e) Equipes Multiprofissionais de Saúde Mental - São consultas dadas por 

médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeiro e outros profissionais 

que atuam no tratamento de pacientes de todas as idades que 

apresentam transtornos mentais. Funcionam em ambulatórios 

gerais e especializados, policlínicas e/ou em ambulatórios de 

hospitais.  Em 2019 os serviços possuiam 29 Equipes 

Multiprofissionais no país. 

 

LEAL  &  ANTONI (2013) afirmam que cabe ao governo federal e aos governos 

estaduais e municipais incentivarem e implementarem  essa política de saúde mental, 

investindo recursos firnanceiros, humanos e avaliando a operacionalidade de cada 

medida. 

  

3.2 – O CAPS e a sua importância 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), citado por ROSA & 

CAVIQUIOLI (2015), os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS são 

instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, 

estimular sua integração social e familiar, incentivar a busca da autonomia e 
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oferecer atendimento médico e psicológico. Sua principal característica é 

buscar integrar esses pacientes a um ambiente social e cultural concreto, 

designado como seu espaço de desenvolvimento, juntamente com seus 

familiares.  

Os CAPS constituem a principal estratégia do processo de reforma 

psiquiátrica. Além de oferecer atendimento diário à população de sua área de 

abrangência, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, educação, exercício dos direitos civis e 

fortalecimento dos laços familiares e comunitários, prestam atendimento aos 

enfermos nos momentos de crises. 

Segundo PEDROSA (2010), a proposta atual do CAPS é que o usuário 

seja tratado perto da família, que dentre outras responsabilidades, é 

responsável por promover o contato dos pacientes com os profissionais do 

CAPS, a comunidade e os serviços sociais e de saúde existentes. Por isso é de 

suma importância a criação e expansão dos CAPS em todo o território para 

que estejam cada vez mais próximos das famílias dos doentes.  

AZEVEDO (2009) afirma que CAPS tem como um dos seus objetivos 

incentivar a autonomia do portador de transtorno mental. No entanto, isso nem 

sempre é possível. Alguns pacientes precisarão para sempre de alguém que 

assuma a responsabilidade de acompanhá-los e auxiliá-los em tarefas até 

mesmo simples e cotidianas. 

Pelo motivo disposto, alguns familiares não são a favor da extinção dos 

manicômios, segundo a autora citada acima, pois acreditam que o melhor seria 

se os portadores de transtornos mentais fossem internados nos hospitais 

psiquiátricos. 

Em março de 1986, segundo ROSA & CAVIQUIOLI (2015), o primeiro 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi inaugurado no município 

de São Paulo. A criação do CAPS é conseqüência de um intenso movimento 

social, inicialmente de trabalhadores da área da saúde mental, que buscavam a 

melhoria da assistência a esses usuários no Brasil e denunciavam a situação 
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precária dos hospitais psiquiátricos, que ainda eram o único recurso destinado 

aos portadores de transtornos mentais. 

Apesar dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) começarem a 

surgir nas cidades brasileiras na década de 80, Pedrosa (2010) afirma que 

passaram a receber uma linha específica de financiamento do Ministério da 

Saúde somente a partir do ano de 2002, com a Portaria nº 336, do Ministério 

da Saúde, de 19 de fevereiro de 2002. 

 Conforme ROSA & CAVIQUIOLI (2015), os CAPS, além dos objetivos já 

descritos, visam ainda coordenar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado 

clínico eficientes; dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na 

rede básica, PSF (Programa de Saúde da Família), PACS (Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde); regular a porta de entrada da rede de 

assistência em saúde mental de sua área; gerenciar, junto ao gestor local, 

atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no 

seu território e manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que 

utilizam medicamentos destinados a saúde mental. 

A esse respeito, CANTELE, ARPINI & ROSO (2012) asseguram que os 

CAPS devem ser substitutivos do modelo hospitalocêntrico, promovendo a 

inserção social e garantindo a cidadania desses pacientes. Ao mesmo tempo, o 

tratamento extra-hospitala deve contribuir para a reabilitação social dos 

portadores de sofrimento mental, buscando incluir em seu campo de 

intervenção a esfera do trabalho, a do Direito, a da moradia, a do lazer e a da 

cultura. 

Ainda acerca desse tema, ALMEIDA (2019) diz que para responder às 

violações dos direitos humanos recorrentes nos hospitais psiquiátricos da 

época, as reformas inicialmente focaram-se na melhoria das condições de vida 

nessas instituições e na promoção de um processo de desinstitucionalização. 

Os principais objetivos centraram-se, assim, na substituição progressiva dos 

hospitais psiquiátricos por uma rede de serviços comunitários, tendo como 

núcleo os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que se inspiravam nos 

centros de saúde mental desenvolvidos na Itália e em outros países europeus. 
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Os CAPS contam com espaço próprio e preparado para atender à sua 

demanda específica, afirmam ROSA & CAVIQUIOLI (2015), contendo: 

consultórios para atividades individuais (consultas, entrevistas, terapias); salas 

para atividades de grupo; espaço de convivência; oficinas; refeitório; Sanitários 

e área externa para lazer.  

As práticas realizadas nos CAPS se caracterizam por ocorrerem em 

ambiente aberto e acolhedor. Os projetos desses serviços, muitas vezes, 

ultrapassam sua estrutura física, em busca da rede de suporte social com o 

intuito de potencializar as suas ações, preocupando-se com o sujeito, sua 

individualidade, sua cultura e sua vida quotidiana.  

Os CAPS, segundo FERREIRA et al. (2016), possuem muitos 

tratamentos, levando em consideração a necessidade de cada paciente, como 

o atendimento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, e também o 

atendimento individual, familiar e comunitário, que proporcionam um cuidado 

maior ao paciente. 

ALMEIDA (2019) afirma que para suprir os serviços baseados no 

hospital, os CAPS constituíram o núcleo fundamental, tendo sido projetados 

para responder às principais necessidades de cuidados dos pacientes que 

sofrem de transtornos mentais. A partir de 2002, novos tipos de CAPS 

começaram a ser instituídos, com objetivos específicos. Assim, foram criados e 

incorporados à rede de saúde do SUS os CAPS-I, para o atendimento de 

crianças e adolescentes, e os CAPS-AD, para atender pacientes com 

problemas relacionados ao uso de álcool e abuso de substâncias. 

 

Atualmente, de acordo o Ministério da Saúde5, o CAPS divide-se nessas 

modalidades:  

a) CAPS I: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos 

mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias 

                                                           
5
 Disponível em: <https://www.saude.gov.br/noticias/693-acoes-e-programas/41146-centro-de-

atencao-psicossocial-caps>. 

https://www.saude.gov.br/noticias/693-acoes-e-programas/41146-centro-de-atencao-psicossocial-caps
https://www.saude.gov.br/noticias/693-acoes-e-programas/41146-centro-de-atencao-psicossocial-caps
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psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 15 mil 

habitantes. 

b) CAPS II: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos 

mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias 

psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil 

habitantes. 

c) CAPS i: Atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos 

mentais graves e   persistentes, inclusive pelo uso de substâncias 

psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil 

habitantes. 

d) CAPS ad Álcool e Drogas: Atendimento a todas faixas etárias, 

especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, 

atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. 

e) CAPS III: Atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e 

observação; todas faixas etárias; transtornos mentais graves e 

persistentes inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende 

cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. 

f) CAPS ad III Álcool e Drogas: Atendimento e 8 a 12 vagas de 

acolhimento noturno e observação; funcionamento 24h; todas 

faixas etárias; transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, 

atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. 

 

ALMEIDA (2019) acrescenta que em 2006, havia 673 CAPS para 

adultos e 66 CAPS especiais para crianças e adolescentes. Em 2014, existia 

um total de 2.209 CAPS, e em 2017 esse número tinha subido para 2.462. Os 

serviços residenciais terapêuticos, que podem abrigar até oito pacientes, 

tornaram-se também um recurso importante para a desinstitucionalização de 

pacientes de longa permanência. Em 2004, havia 265 serviços residenciais, 

com 1.363 residentes. Em 2017, o número total de serviços residenciais tinha 

subido para 489.  
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VASCONCELOS (2011) comenta que para alcançar os objetivos 

propostos existe a necessidade de uma enorme vontade política de gestores e 

profissionais para lidar com os desafios e a complexidade de sua tarefa. E 

ainda afirma que: 

Um dos maiores dilemas é manter o plantão de psiquiatria nas 24 h e 
7 dias da semana, pelo custo ou pelas condições do mercado 
profissional. Na maioria das cidades de médio/pequeno porte, o 
número de psiquiatras disponíveis já é baixo, ainda mais daqueles 
dispostos a trabalhar na atenção psicossocial, o que encarece ainda 
mais ou até mesmo inviabiliza o seu funcionamento como linha direta 
e principal para o atendimento da crise aguda, particularmente à noite 
e nos finais de semana. Por sua vez, nas grandes metrópoles, o 
número de CAPS III exigidos para uma cobertura adequada é 
elevado, e só algumas cidades com governos mais comprometidos 
politicamente, durante várias gestões, têm conseguido prover este 
nível de oferta de forma contínua. Assim, a rede acaba fazendo uso 
de alguns leitos psiquiátricos no hospital geral ou de emergência mais 
próximo ou, o que ainda é muito frequente, se recorre a hospitais 
psiquiátricos de agudos ainda remanescentes nas áreas de 

referência.   

 

3.2.1 – O CAPS no Município de Macaé 

Macaé é um município com 256.672 habitantes de acordo com a 

estimativa do IBGE6.  Localizado no Estado do Rio de Janeiro. O município tem 

uma área de 1.215.904 quilômetros quadrados e está dividido em seis distritos.  

 Com base no trabalho desenvolvido por AZEVEDO (2009), Macaé se 

tornou município em 25 de janeiro de 1814. Seu território é proveniente do 

desmembramento do território de Campos dos Goytacazes, e de Cabo Frio.  

O município tinha sua economia baseada principalmente na agricultura e 

na atividade pesqueira, até a descoberta do petróleo na região em 1974, 

quando passou a ser fomentada pela atividade petrolífera, com um grande 

número de empresas se estabelecendo no município com atividades voltadas 

para esse setor.  

                                                           
6
 Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/macae/panorama>. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/macae/panorama
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No que se refere à saúde mental no município, a autora afirma não 

existir hospital psiquiátrico. Portanto, quando a internação se faz necessário, os 

pacientes são encaminhados para os municípios vizinhos.  

AZEVEDO (2009) relata que no ano do seu trabalho o município contava 

com uma emergência psiquiátrica que dispunha de poucos leitos frente à 

realidade populacional do município e que na época  faziam parte do Programa 

de Saúde Mental do município o CAPS Betinho, o CAPS infantil, o CAPS AD, a 

Emergência Psiquiátrica no Pronto Socorro do Parque Aeroporto, a Saúde 

Mental na Atenção Básica e o Núcleo Municipal de Saúde Mental. 

É importante acrescentar que atualmente no portal da prefeitura de 

Macaé7 encontra-se apenas as seguintes unidade destinadas ao tratamento da 

saúde mental: Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS Betinho; Centro de 

Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD Porto e o Centro de 

Atendimento Psicossocial Infantojuvenil – CAPSi. 

A implementação do CAPS em Macaé, relata ainda AZEVEDO (2009) 

iniciou-se a partir da I Conferência de Saúde Mental de Macaé, que aconteceu 

em 15 de setembro de 2001. Segundo a autora, no ano seguinte, foi formada 

uma equipe de cinco profissionais concursados e titulados para compor a 

primeira equipe do CAPS Betinho. 

 Assim, a equipe do CAPS começou a atender seus usuários em 2002, 

ainda desprovido de espaço físico próprio, no Núcleo Municipal de Saúde 

Mental. Lá foram realizadas as primeiras oficinas terapêuticas do CAPS 

Betinho. Em dezembro de 2003, a equipe transferiu suas atividades para o seu 

espaço tornando-se referência no município no atendimento a adultos 

portadores de transtornos mentais. Somente alguns anos depois, foi 

implementado o CAPS infantil no município. 

 

 

                                                           
7
Disponível em: <http://www.macae.rj.gov.br/orgaosmunicipais/unidades/tipo/saúde>. 
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3.3 - Distribuição das Verbas Públicas 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 198. § 1º, determina que 

a União, os estados e municípios devem financiar o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e a Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012 definiu os valores mínimos 

a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios em ações e serviços públicos de saúde e estabeleceu os critérios 

de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de 

governo.  

No relatório de gestão dos anos de 2011 a 2015, foi apresentado um 

gráfico onde se vê um aumento no investimento e no número de CAPS entre 

os anos de 2002 e 2015:  

 

 

Em 2019, segundo dados do Ministério da Saúde8, R$ 97 milhões foram 

investidos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e isso significa um 

aumento de quase 200% em relação ao ano anterior, que contou com R$ 33 

                                                           
8
 Disponível em: < https://aps.saude.gov.br/noticia/6816>. Acesso em 09 ago. 2020. 

https://aps.saude.gov.br/noticia/6816
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milhões. Com o aumento dos recursos em 2019, foram feitos 92 Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), 63 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), 

181 leitos de saúde mental em hospitais, 5 Unidades de Acolhimento (AU) e 

mais 29 Equipes Multiprofissionais.  

Além disso também foram destinados recursos, por meio de parcelas 

únicas, para a estruturação e abertura de 170 CAPS, 149 SRT, 21 UA e 308 

leitos em hospitais, conforme ilustra a figura abaixo: 

 

 

 

Entretanto, apesar de tais números parecerem animadores, concorda-se 

com Machado, Lima & Baptista (2017), que esclarecem que os patamares de 

gasto público per capita em saúde e o comprometimento do gasto público com 

a saúde permaneceram abaixo comparado a outros países, mesmo 

considerando sua estabilidade e ampliação nos anos 2000.  

Ainda segundo os autores, apesar dos esforços para a alocação de 

recursos em regiões mais carentes, permaneceram problemas do sistema de 
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partilha fiscal, associados ao caráter cíclico, com baixa prioridade econômica e 

fiscal do gasto federal, comprometendo a redistribuição das transferências 

setoriais. 

A esse respeito VASCONCELOS (2011) enfatiza que: 

Em nosso sistema tripartite, o governo federal repassa um terço do 
custo do CAPS III, e os governos estaduais e municipais deveriam 
dividir o restante da conta. Na verdade, no quadro atual, poucos 
governos estaduais têm contribuído financeiramente para a 
manutenção direta de serviços de atenção psicossocial, e só 
municípios muito engajados politicamente conseguem conquistar o 
apoio financeiro de seus respectivos estados, ou são mais ricos e 
conseguem assumir sozinhos os dois terços do custo dos serviços. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A composição desse trabalho deixa claro o entendimento da saúde 

mental como integrante do conceito de saúde; o que denota seu caráter 

holístico, ultrapassando a noção de mera ausência de enfermidade física para 

adentrar na seara psicossocial. 

Fica evidente a importância da conscientização de que doente mental 

não é unicamente aquele estado extremo denominado ―louco‖ e que o 

adoecimento psíquico é gradual e pode ser prevenido ou tratado em sua fase 

inicial.  

É imprescindível ainda que o enfoque da saúde mental não venha 

apenas ligado à doença mental, pois assim só se cuidará da saúde mental 

quando existir a doença/transtorno mental instalado, não pensando nos 

sofrimentos que permeiam antes da doença/transtorno mental ou instalação da 

doença biológica. Portanto, a atenção básica deve atender tanto as ações de 

assistência como de promoção e prevenção da saúde mental. 

Conclui-se que os pacientes mesmos conscientes de seu direito 

encontram dificuldades de inserção no sistema público e de usufruírem desse 

direito pelo estigma sofrido por sua condição; não apenas pela sociedade, mas, 

por alguns profissionais.  

Percebe-se que a família é envolvida nas práticas quando se 

compreende a necessidade de sua responsabilização diante dos cuidados e 

das dificuldades, as quais os profissionais não incluem como sendo de sua 

competência. No entanto, é importante considerar a família não apenas como 

responsável pelo paciente, mas como também a ser cuidada, já que quando 

um dos seus membros está doente, seja física seja mentalmente, no sistema 

familiar apresenta-se uma atmosfera de tensão que afeta a todos. 

Nota-se, concordando com Scheffer & Silva (2014) a necessidade de se 

evidenciar os direitos sociais dos portadores de transtornos mentais. A 

população deve ter consciência de que seus direitos não são objetos de favor 
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ou doação e sim próprios de cidadãos como sujeitos sociais, para que esses 

tenham subsídios para criticar, exigir e buscar seus reais direitos. Devem ser 

demonstrados que os direitos são legítimos na rede de saúde mental e esses 

sendo reconhecidos, façam de seus usuários multiplicadores dessa 

conscientização. Vale acrescentar que além do direito a saúde o usuário do 

sistema público tem direito a um atendimento de qualidade. 

Conclui-se ainda, em concordância com Vasconcelos (2011), que em 

nosso país são muitos e árduos os obstáculos para a produção de um sistema 

intersetorial e integrado de bem estar, capaz de oferecer cuidado social 

personalizado e salvaguardas, particularmente para todos os indivíduos que 

apresentam alguma forma de fragilidade ou dependência.  

O nosso SUS atual é marcado, dentre outras coisas, por dificuldades 

estruturais de financiamento, difícil acesso, precária resolutividade, e baixa 

capacidade para absorver novos desafios e menciona o uso abusivo de drogas 

um enorme desafio para a assistência em saúde mental, assumindo hoje o 

tema mais urgente da agenda governamental. 

Observa-se que os CAPS têm ocupado um lugar central no cuidado 

oferecido aos indivíduos em sofrimento psíquico, apesar da Política Nacional 

de Saúde Mental apresentar diversos mecanismos para o tratamento. Com 

esse fato, cria-se uma dependência e uma visão de que apenas o investimento 

no mesmo já é o suficiente e isso dificulta o acesso às diversas possibilidades 

de tratamentos aqui mencionadas. Ou seja, embora a legislação traga 

inúmeras possibilidades, a gestão governamental vigente concentra o 

orçamento em uma única alternativa, deixando de colocar em prática, ou 

mesmo, ampliar os serviços previstos.  

Vê-se também uma massiva precarização dos vínculos de trabalho, com 

alta rotatividade de profissionais; onde trabalhadores mais experientes são 

excluídos e novos contingentes mobilizados; incluindo gestores; muitos dos 

quais sem qualquer contato com a história e a experiência que marcou o 

período de mobilização e lutas anteriores da reforma. Nos últimos anos, a 

geração original dos militantes antimanicomiais vem envelhecendo, se 
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reduzindo, sendo hoje cada vez mais uma minoria no conjunto dos novos 

trabalhadores de saúde mental. 

Cabe ressaltar que apesar do aumento ao longo dos anos do valor 

aplicado para o desenvolvimento dos programas propostos, esses ainda são 

insuficientes e mal redirecionados, prova disso é o número de unidades 

disponíveis dos pontos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

tendo em vista que o Brasil é um país de extensão continental. 

Outra prova é o valor do benefício do Programa de Volta Para Casa, que 

é de R$ 412, 00. Esse valor não é atualizado desde 2013, o que demonstra um 

descaso por parte do poder público. Percebe-se que objetivo do programa é 

ótimo, pois é de suma importância um auxílio para aqueles que ficaram 

internados por um longo tempo, porém, a falta de atualização é inaceitável.  

Porém, apesar de toda a dificuldade e da falta de recursos financeiros, o 

SUS representa sim uma vitoria do povo brasileiro. É um dos maiores 

programas de saúde pública do mundo, um grande patrimônio que precisa ser 

valorizado e preservado. 

Nesse contexto, todos os esforços deverão ser empreendidos para a 

construção de um consenso, que permita dar continuidade aos progressos já 

obtidos com base na lei de saúde mental do país e nas recomendações 

técnico-científicas das organizações internacionais competentes. Sob esse 

prisma, espera-se que os espaços de produção do saber, especialmente os 

ambientes universitários, estejam suscitando debates em torno dessa 

problemática a fim de contribuir para elucidar, conscientizar e divulgar esse 

direito e todas as minúcias que o compõem. 

Novamente em concordância com Vasconcelos (2011), vale ressaltar a 

responsabilidade individual no sentido de lutar e buscar garantir a melhor 

assistência possível no presente, possibilitando a batalha contínua pelo 

objetivo estratégico maior, de construir uma sociedade solidária, que fomente e 

combine cuidado social com liberdade, sem manicômios. 
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Diante do exposto, cabe avocar os profissionais ligados a saúde e aos 

serviços sociais, a justiça e a sociedade em geral para que juntos possam 

garantir que o direito constitucional a saúde seja efetivado em sua prática. 

É importante considerar que a realização desse trabalho para a atuação 

profissional em direito foi uma forma de adentrar na legislação em questão e as 

particularidades que constituem, além de oportunidade de esclarecer dúvidas e 

ampliar o conhecimento. 

Finalizando; acredita-se que para os objetivos aqui propostos, obteve-se 

um resultado positivo; o que não significa dizer que se esgotou a demanda; 

mesmo porque, o assunto em pauta infere alto grau de amplitude. No entanto, 

o estudo vem somar-se aos existentes, contribuindo e possibilitando a 

implementação de trabalhos futuros. 
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